
INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH                            
W GMINIE WYSOKIE w 2023 r. 

SZANOWNI MIESZKAŃCY W 2023 ROKU każdy rodzaj odpadów  komunalnych: 
ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE) ODPADY KOMUNALNE  ORAZ ODPADY 
ZEBRANE SELEKTYWNIE:   

 papier, 
 tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 
 szkło, 
 papier  

będzie  odbierany w innych  terminach.  
 Prosimy  o dokładne  zapoznanie się  z  harmonogramem  odbioru  odpadów 
komunalnych.  
 

Jednocześnie zwracamy się z apelem do mieszkańców o prawidłową segregacje odpadów 
komunalnych Z uzyskiwanych informacji od Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych  w Bełżycach  wynika, że bardzo duża liczba odpadów, które powinny trafić do 
worków na selektywną zbiórkę, przekazywana jest przez mieszkańców razem z odpadami 
zmieszanymi. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia ich dalszy odzysk, ponieważ odpady 
surowcowe są zanieczyszczone, a wysegregowane z nich surowce są w bardzo małym stopniu 
zagospodarowywane przez recyklerów do ponownego wykorzystania.  Zdarza się także, że                
w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się również bioodpady oraz odpady                         
z działalności rolniczej. Bardzo duża liczba wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku 
do odpadów segregowanych skutkować będzie kolejnym nieosiągnięciem przez naszą Gminę 
wymaganego przepisami prawa poziomu recyklingu, a co za tym idzie - nałożeniem wysokich 
kar pieniężnych.  
Przypominamy, że Gmina. płaci firmie za każdą tonę odpadów odebranych od mieszkańców. 
W celu utrzymania stawek opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców                             
na dotychczasowym poziomie powinniśmy kierować się więc zasadami zmierzającymi                
do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów (w szczególności odpadów zmieszanych, 
gdyż koszt ich zagospodarowania jest najwyższy) oraz do prawidłowej segregacji.  Jeżeli 
liczba odpadów zmieszanych nadal będzie rosła i nie będziemy lepiej segregować, 
musimy liczyć się  wówczas z kolejną podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w najbliższym czasie. 
Apelujemy więc o prawidłową segregację odpadów komunalnych. 
Mamy nadzieję, że powyższy, kolejny już apel zostanie odebrany przez Państwa                            
ze zrozumieniem i zaczniemy się do niego stosować – dla dobra wszystkich mieszkańców. 
 
W związku z powyższym kolejny raz przypominamy jak należy segregować odpady 
komunalne. 
SZKŁO: 

NALEŻY WRZUCAĆ: 
 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i 

olejach roślinnych) 
 szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych 

kilku surowców) 

PAPIER : 
NALEŻY WRZUCAĆ: 



 opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) 

 katalogi, ulotki, prospekty 

 gazety i czasopisma 

 papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 

 zeszyty i książki 

 papier pakowy 

 torby i worki papierowe 

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE: 
NALEŻY WRZUCAĆ: 

 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach 
 nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych 
 plastikowe opakowania po produktach spożywczych 
 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) 
 opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. 

szamponach, paście do zębów) itp. 
 plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 
 aluminiowe puszki po napojach i sokach 
 puszki po konserwach 
 folię aluminiową 
 metale kolorowe 
 kapsle, zakrętki od słoików 

BIOODPADY: 
NALEŻY WRZUCAĆ:  

 odpady warzywne i owocowe ( w tym obierki itp. 
 gałęzie drzew i krzewów 
 skoszoną trawę, liście, kwiaty 
 trociny i korę drzew 
 niezaimpregnowane drewno 
 resztki jedzenia. 

 
Do pojemników na zmieszane odpady komunalne nie wolno wrzucać odpadów z działalności 
rolniczej .Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI !!! 
Odpady takie jak: 

 środki ochrony roślin i opakowania po nich, 
 worki po nawozach, 
 sznurki, 
 folie, 
 skrzynki, 
 opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, 
 przepracowane oleje silnikowe, 
 resztki roślin z upraw, 
 i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej 

powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które 
zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia. 
 


