
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Oświęcim obowiązuje nowy system segregacji odpadów komunalnych. Zmiana dotyczy   

w szczególności zbierania odpadów z metali i tworzyw sztucznych (w jednym pojemniku). Obowiązek wprowadzenia przez gminy jednolitych zasad zbierania 

odpadów został narzucony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Stosownie do w/w rozporządzenia oraz zmienionego od dnia 1 stycznia 2018 r. Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim, odpady komunalne winny być zbierane z podziałem na pięć frakcji: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne 

oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w pojemnikach lub workach o następujących kolorach: 

 

• niebieskie z napisem „Papier” - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

• zielone z napisem „Szkło kolorowe” - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia szkła kolorowego,  

• białe z napisem „Szkło bezbarwne” - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia szkła bezbarwnego, 

• żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów metali, w tym odpadów 

opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych,  

• brązowe z napisem „Bio” – w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów. 

 

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywny sposób gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymają komplet worków na w/w frakcje 

odpadów. Odpady te nadal odbierane będą z częstotliwością jeden raz na miesiąc, z zastrzeżeniem, iż odpady ulegające biodegradacji jeden raz w roku. 

 

Więcej informacji na temat zasad segregacji odpadów można przeczytać na stronie internetowej: http://naszesmieci.mos.gov.pl/ 

 

     
    

 

 

Apelujemy do mieszkańców                  

o ograniczenie ilości wytwarzanych 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych i o jak największe wydzielenie 

z nich odpadów, które należy zbierać 

selektywnie. Jeżeli tendencja wzrostowa 

ilości wytwarzanych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych będzie 

się nadal utrzymywała i nie zwiększy się 

skala segregacji odpadów, nie zostaną 

osiągnięte wymagane poziomy recyklingu     

i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 grudnia 2016 r.). Wówczas naliczone 

zostaną stosowane kary, które Gmina będzie 

zobligowana zapłacić z budżetu, kosztem 

innych działań. 

 

Jednocześnie informujemy, iż 

nasilone zostały kontrole dotyczące 

wywiązywania się z obowiązku 

segregacji odpadów przez 

mieszkańców, którzy zadeklarowali 

selektywny sposób gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Właściciele 

nieruchomości, którzy nie wystawiają 

worków z odpadami segregowanymi 

raz w miesiącu wzywani będą         

do założenia stosowanych wyjaśnień 

w Urzędzie Gminy Oświęcim.          

W przypadku braku segregacji 

wydawane będą decyzje określające 

wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi uwzglę-

dniające wyższą stawkę opłaty, czyli 

25 zł od mieszkańca za jeden miesiąc. 

 


