
Zmiana zasad gospodarowania odpadami

1. PAPIER – zbierany będzie w worku lub 

pojemniku w kolorze NIEBIESKIM, do którego 

będzie można wrzucać:

l opakowania z papieru i tektury, torebki i 

worki papierowe;
l gazety, czasopisma, katalogi i ulotki;
l papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, książki i 

zeszyty.

2. TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, ODPADY 

WIELOMATERIAŁOWE - zbierany w worku lub 

pojemniku w kolorze ŻÓŁTYM, do którego będzie 

można wrzucać:

l butelki po napojach i żywności, środkach czystości;
l nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików;
l plas�kowe opakowania, torebki foliowe, reklamówki;
l kartony po mleku/sokach i inne tetrapaki;
l puszki po żywności, folia aluminiowa.

3.  SZKŁO- zbierany w worku lub pojemniku 

w kolorze ZIELONYM, do którego będzie można 

wrzucać:

l butelki po napojach i żywności;
l słoiki;
l szklane opakowania po kosmetykach.

4. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - 

zbierany w worku lub pojemniku w kolorze 

BRĄZOWYM, do którego będzie można wrzucać:

l nienadające się do spożycia warzywa i 

owoce;
l obierki, skorupki z jaj;
l resztki roślinne z ogródków w tym liście, chwasty, 

gałęzie; 
l trawę, stare siano, korę, słomę, wióry, trociny; 
l resztki niespożytych potraw.

5. ODPADY NIEBEZPIECZNE POWSTAJĄCE 

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  – 

zbieramy w worku w kolorze CZERWONYM, do 

którego będzie można wrzucać:

l żarówki, świetlówki;
l zużyte baterie i akumulatory;
l chemikalia.

6. POZOSTAŁE ODPADY W TYM POPIÓŁ WRZUCAMY DO 

POJEMNIKA LUB WORKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI.

Nowy system segregacji odpadów w pierwszych miesiącach 

jego wprowadzania, z pewnością będzie wymagał od 

mieszkańców większej inicjatywy w zakresie prawidłowego 

wypełnienie obowiązku segregacji. Niemniej jednak 

wierzymy, iż odpowiednie zaangażowanie Państwa jak 

i Gminy pozwoli sprostać nowym wymaganiom.
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Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie sposób segregacji odpadów komunalnych. Przepisy wprowadzone Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.19) ujednolicają zasady segregacji oraz kolorystykę pojemników w całym kraju.

Nowy sposób segregacji odpadów będzie wyglądał następująco:

Zmiana cen i sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od przedsiębiorców

Otwarcie ostatniego przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, jak również przeprowadzona analiza 

wpływów z naliczonych należności od osób prowadzących 

działalność gospodarczą, wskazała na konieczność 

podniesienia opłaty oraz wniesienia dodatkowej opłaty za 

każdy pojemnik/worek zebrany w sposób selektywny.

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę 

zmieniającą:

l stawki opłat za opróżnienie pojemnika o określonej 
pojemności,

l roczne ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno wypoczynkowe. 

Mając powyższe na uwadze, osoby prowadzące 
działalność gospodarczą i agroturystyczną 
zobowiązane są do złożenia nowych deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w biurze ZGKiM w Łapszach Niżnych 
przy ulicy Jana Pawła II 20, pok. nr 16 – w terminie do 
31 grudnia 2017 roku. 

Stawka opłat 
w przypadku 
SEGREGACJI

Stawka opłat 
w przypadku 

NIESEGREGACJI

Roczna ryczałtowa 
stawka od 
domku letniskowego

120,00 zł 360,00 zł

Jednorazowe opróżnienie pojemnika 
o określonej pojemności

120 l 10,00 zł 30,00 zł

240 l 20,00 zł 50,00 zł

1100 l 50,00 zł 100,00 zł

KP-7 400,00 zł 700,00 zł

KP-10 550,00 zł 1000,00 zł

Poniżej w tabeli przedstawiamy nowe stawki, które będą 

obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku: 
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