
Kody kreskowe

1. Mieszkańcy mają obowiązek naklejenia na każdy worek i pojemnik kodów kreskowych w podziale na:

„ZMIESZANE” - przeznaczony na pojemnik oraz worek koloru czarnego z odpadami zmieszanymi. 
„SEGREGOWANE” - przeznaczony na worki i pojemniki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny. 
„POPIÓŁ” – przeznaczony na worki czarne, w których będzie oddawany popiół. 

2. Przedsiębiorcy z terenu gminy otrzymują kody „ZMIESZANE”, 
które w nazwie mają określoną pojemność zgodnie ze złożoną deklaracją, 
a w przypadku zadeklarowania segregacji otrzymują kody o nazwie „SEGREGOWANE”.

3. Kody kreskowe „SEGREGOWANE” muszą znaleźć się 
na każdym worku i pojemniku wystawionym w dniu odbioru. 
Obowiązek oznaczenia kodem worka i 
pojemnika dotyczy mieszkańców i przedsiębiorców. 
Kod jest unikalny i może być odczytany tylko raz. 

Uwaga!
Osoby oddające odpady „SEGREGOWANE” w pojemnikach powinny 
po każdym odbiorze nakleić na pojemnik nowy kod 
w celu ponownego sczytania. 

4. Kod „ZMIESZANE” umieszczamy na pojemniku tylko raz, najlepiej z boku kosza oraz na każdym worku do zbiórki od-
padów zmieszanych. Prosimy o kontrolowanie stanu kodów z napisem „ZMIESZANE” na  pojemniku po każdym odbio-
rze. Zniszczony, nieczytelny kod należy niezwłocznie wymienić na nowy. 

5. Kody na workach umieszczamy każdorazowo w łatwo dostępnych oraz widocznych miejscach.
  
6. Brak kodu będzie skutkować nieodebraniem odpadów. 

7. Kody kreskowe można uzyskać jedynie w biurze ZGKM (budynek UG, pok.16).

Ważne informacje

1. PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE można dodatkowo oddać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (Frydman, Niedzica, Trybsz).
2. PRZETERMINOWANE LEKI należy wrzucać wyłącznie do specjalnych pojemników w Gminnych Ośrodkach Zdrowia 
(Łapsze Niżne, Frydman).
3. WORKI NA ODPADY można uzyskać u sołtysów poszczególnych wsi oraz w biurze ZGKM (budynek UG, pok.16).
4. Worki oraz pojemniki z kodami kreskowymi wystawiamy przed posesję  do godziny  8:00 w dniu zbiórki zgodnie z har-
monogramem.
5. Odpady w workach wystawionych w dniu zbiórki powinny zajmować co najmniej ¾ objętości worka.
6. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać NAJPÓŹNIEJ w następnym dniu roboczym. Reklamacje zgło-
szone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wpłaty za odpady należy dokonywać kwartalnie w terminach:
Rata I: do 15 lutego Rata II: do 15 maja Rata  III: do 15 sierpnia  Rata IV: do 15 listopada
8.  Wpłaty u sołtysów przyjmowane są od 1 do 15 dnia miesiąca: lutego, maja, sierpnia, listopada.
9. Właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powin-
ni dokonać rocznej opłaty w   terminie do 30 czerwca.
10. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość  (np. zgon, urodzenie dziecka, zmiana miejsca 
zamieszkania itp.), prosimy właściciela danej nieruchomości o  złożenie nowej deklaracji w terminie do 14 dniu od nastą-
pienia zmiany. 

 

 

  

UWAGA!!!

BEZ KODU KRESKOWEGO 

ODPADY NIE ZOSTANĄ 

ODEBRANE !!!!

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe

Częstotliwość odbioru
- 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem

Pamiętaj:
oddajemy odpady budowlane rozbiórkowe pochodzące z prowadze-
nia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgło-
szenia zamiaru budowy lub wykonania robót, w ilości 1 m3 na jedno 
gospodarstwo rocznie, a w nieruchomościach wielomieszkaniowych 
1 m3 na jeden samodzielny lokal.

Meble i odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, zużyte opony
Częstotliwość odbioru
- 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem 

W dniu zbiórki wystawiam:
-zużyte meble, stoły, krzesła, szafki, itd.
- zużyty sprzęt elektryczny (AGD, lodówki, pralki)
- zużyty sprzęt elektroniczny  (stary telewizor, radio, 
komputer)
- zużyte opony

Nie oddaję:
-akumulatorów

Odpady niebezpieczne powstające w gospo-
darstwach domowych

Częstotliwość odbioru
- 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem

Tu wrzucam:
- żarówki, świetlówki, chemikalia, zużyte baterie i  
akumulatory, pojemniki po płynach chłodniczych, i oleju silnikowym, 
opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po zużytych 
farbach
Tu nie wrzucam
- przeterminowanych leków
- eternitu

Dodatkowo w Gminie Łapsze Niże zbierane są selektywnie następujące odpady: 

Czy wiesz że: .....

Sens recyklingu....

- w 2017 r. z terenu Gminy Łapsze Niżne zebrano 1233 ton odpadów....!!! To w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 
168 kg odpadów. 

Tabela poniżej przedstawia ilość odebranych odpadów z terenu naszej gminy od początku obowiązywania nowego syste-
mu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tabeli ujęto trzy podstawowe frakcje odpadów – szkło, plastik i zmieszane 
odpady komunalne. Z przedstawionych danych wynika, że ilość powstających odpadów z każdym rokiem wzrasta. 
Wzrasta również ilość odpadów zbieranych w sposób selektywny co pozytywnie świadczy o wzroście świadomości miesz-
kańców o potrzebie segregowania odpadów u źródła.

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, 
czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym 
surowcem.
Recykling zaczyna się w domu.
Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne 
surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, 
gazetą, watą szklaną czy rowerem.
Segregacja ma sens
Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat segregacji śmieci to przekonanie, że posegregowane odpady trafiają do 
jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. No-
woczesne pojazdy odbierające posegregowane odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają 
poszczególne odpady. Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę. 
Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozby-
wać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Rezygnując z segregowania, 
każdorazowo, razem z workiem wypełnionym odpadami zmieszanymi, wyrzucamy do śmieci równowartość 2 zł.
Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana 
butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium 
to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk.
O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy torbę 
wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które 
nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, 
czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.

W poniższej tabeli przedstawiamy ilość odebranych odpadów z terenu naszej gminy od 
początku obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tabeli 
ujętotrzy podstawowe frakcje odpadów – szkło, plastik i zmieszane odpady komunalne. Z
przedstawionych danych jasno wynika, że ilość powstających odpadów na terenie naszej 
gminie z każdym rokiem wzrasta. Wzrasta również ilość odpadów zbieranych w sposób 
selektywny co akurat w tym przypadku pozytywnie świadczy o stopniowym wzroście 
świadomości mieszkańców o potrzebie segregowania odpadów u źródła.

Ilość w Mg

Rodzaj odpadu 2013 2014 2015 2016 2017
I-XI

Tworzywa sztuczne 49,6 82 101,5 124,86 141,32
Szkło 127,2 126 140,4 117,16 104,94
Niesegregowane odpady komunalne 634,7 687,5 670,32 949,14 1007,93

RAZEM 811,5 895,5 912,22 1191,16 1233,69

Przypominamy, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się właśnie w 
domu. Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną 
decyzją: odzyskać czy zmarnować cenny surowiec. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe 
od reszty odpadów, dajemy im szansę na ich drugie życie.



HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE
na 2018 r.

DANE 
KONTAKTOWE

Zespół Gospodarki 
Komunalnej i  Mieszka-
niowej  
Gminy Łapsze Niżne 
ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
zgkm@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl
tel: 182659023
kom: 790348671

WYKONAWCA 
USŁUGI

PUK EMPOL Sp. z o. o. 
Tylmanowa
Os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
tel. 182625095

zmieszane odpady komunal-
ne, popiół 

LEGENDA

tworzywa sztuczne, 
metale, 
odpady wielomateriałowe
szkło

papier

odpady ulegające 
biodegradacji 

odpady budowlane 
i rozbiórkowe, 
wielkogabarytowe, 
zużyte opony, 
zużyty sprzęt elektryczny, 
elektroniczny, 
odpady niebezpieczne

UWAGA!!!
NOWY SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW

Na terenie Gminy Łapsze Niżne obowiązywać będzie wspólny system segregacji odpadów wprowadzony dla całego kraju. 
System ujednolica zasady segregacji  oraz kolorystykę pojemników w całej Polsce.

WRZUCAMY:
-  wszystko to, czego nie można   odzyskać w procesie recyklin-

gu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

POJEMNIK KOLORU CZARNEGO

POJEMNIK KOLORU ŻÓŁTEGO

POJEMNIK KOLORU ZIELNOEGO

POJEMNIK KOLORU NIEBIESKIEGO

POJEMNIK KOLORU BRĄZOWEGO

NIE WRZUCAMY:
- przeterminowanych leków i chemikaliów
- zużytego sprzętu elektronicznego  i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów  budowlanych  i rozbiórkowych
- zużytych opon

WRZUCAMY:
- plastikowe butelki po napojach

- nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach czystości (proszki do prania), kosme-

tykach (np. szamponach, paście do zębów
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

- aluminiowe puszki po napojach i sokach
- puszki po konserwach, folie aluminiowe

NIE WRZUCAMY:
- butelek i pojemników z zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek i pojemników po farbach i lakierach

WRZUCAMY:
- butelki i słoiki po napojach i żywności ( w tym butelki po napo-

jach alkoholowych i olejach roślinnych)
- szklane opakowania po kosmetykach ( jeżeli nie są wykonane z 

trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego i żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek, świetlówki i reflektorów
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
- rozpuszczalnikach i olejach silnikowych
- luster i szyb okiennych oraz zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów i strzykawek

WRZUCAMY:
- opakowania z papieru i tektury.

- gazety, czasopisma, katalogi i ulotki.
- zeszyty, papier biurowy, książki

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

NIE WRZUCAMY:
- odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużyte chus-
teczki, pieluch jednorazowych 
- kartonów po  mleku i napojach
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- tłustego papieru lub mocno zabrudzonego
- papierowych  worków po nawozach i materiałach budowlanych
- tapet
- zatłuszczonych torb, worków papierowych
- jednorazowych opakowań z papieru 

WRZUCAMY:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty

- trociny i korę drzew
- niezaimpregnowane drewno

- resztki jedzenia

NIE WRZUCAMY:
- kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i pilśniowych MDF
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Święta wolne od pracy

1 Stycznia Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 Stycznia Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
1 Kwietnia Wielkanoc
2 Kwietnia Poniedziałek Wielkanocny
1 Maja Święto Pracy
3 Maja Święto Konstytucji 3 Maja
20 Maja Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
31 Maja Boże Ciało
15 Sierpnia Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny
1 Listopada Wszystkich Świętych
11 Listopada Święto Niepodległości
25 Grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 Grudnia Boże Narodzenie (drugi dzień)

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nada-
ją się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. 

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce 
do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, 
odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. 
Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na alumi-
nium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy 
wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.
Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co waż-
ne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym 
etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

Pn Wt Cz Pt So N Pn Wt Cz Pt So N Pn Wt Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31

Pn Wt Cz Pt So N Pn Wt Cz Pt So N Pn Wt Cz Pt So N

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

30

Pn Wt Cz Pt So N Pn Wt Cz Pt So N Pn Wt Cz Pt So N

1 1 2 3 4 5 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

30 31

Pn Wt Cz Pt So N Pn Wt Cz Pt So N Pn Wt Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

LISTOPAD

MARZEC

MAJ CZERWIEC

LIPIEC

LUTY

Odpusty

1. Niedzica: Siedmiu Boleści NMP, piątek przed Niedzielą Palmową 23 III
2. Falsztyn:   MB Królowej Polski 03 V
3. Frydman:  św. Stanisława BM  8 V
4. Łapsze Niżne:  św. Kwiryna  4 VI 
5. Trybsz  św. Antoniego Padewskiego 13 VI
6. Łapsze Wyżne:  Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 VI
7. Frydman:  MB Szkaplerznej 16 VII
8. Kacwin: św. Anny 26 VII
9. Łapsze Niżne: Wniebowzięcia NMP 15 VIII
10. Niedzica: św. Bartłomieja 24 VIII
11. Łapsze Wyżne: MB Saletyńskiej 19 IX
12. Kacwin: Wszystkich Świętych, niedziela najbliższa 1 XI
13. Trybsz:  św. Elżbiety Węgierskiej 17 XI
14. Niedzica- Zamek: św. Andrzeja Apostoła 30 XI
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