
 

 

 

Przypominamy, że pojemniki lub worki w odpowiednim kolorze lub oklejone konkretną 

nalepką służą do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem i tak: 

1) pojemniki lub worki w kolorze żółtym, oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - na 

odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

 

2) pojemniki lub worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem "Szkło" – na odpady szkła białego i 

kolorowego; 

 

3) pojemniki w kolorze brązowym, oznaczone napisem "Bio" - na bioodpady; 

 

4) pojemniki lub worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem "Papier" – na odpady z papieru, w 

tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

 

5) pojemniki czarne lub szare, oznaczone napisem "Zmieszane" – na niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, których nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 

niebezpiecznych 

 

W celu prawidłowego segregowania odpadów każdy właściciel i zarządca nieruchomości w gminie 

Trzcianka otrzymał ulotkę, która wskazuje jak należy segregować odpady komunalne. Informacja ta 

dostępna jest także na stronie internetowej www.bip.trzcianka.pl w zakładce gospodarka odpadami. 

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH: 

 Do zbiórki odpadów „bio”  oraz odpadów zmieszanych stosować należy bezwzględnie 

pojemniki. Pozostałe odpady zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej można 

gromadzić w pojemnikach lub w workach oznaczonych odpowiednim kolorem i napisem. 

 

 Odpady „bio” należy gromadzić w pojemnikach luzem. 

 

 Mając na uwadze okres przejściowy jakim jest miesiąc styczeń ustalono, że w ostatnim 

tygodniu stycznia odbędzie się wyjątkowo zbiórka odpadów bio gromadzonych                      

w okresie grudniowym w workach. 

 Obowiązkiem właściciel nieruchomości jest wyposażenie nieruchomość w pojemnik do 

zbiórki odpadów zmieszanych, a także odpadów bio lub worków w przypadku, gdy ilość 

wytwarzanych odpadów szkła, metali i tworzyw sztucznych lub papieru nie mieści się do 

przekazywanych przez przedsiębiorcę 4 worków na każdą z ww. frakcji. 

 

 W przypadku zabudowy jednorodzinnej zachęcamy do zakładania własnych przydomowych 

kompostowników w wyniku czego istnieje możliwość skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. 

 

 Przedsiębiorca zobowiązany jest zostawić taką samą ilość worków jaka została wystawiona 

przed daną nieruchomość w dniu wywozu odpadów jednak nie więcej niż 4 szt. na każdą z 

selektywnie zbieranych frakcji. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów 

właściciel nieruchomości gromadzi odpady we własnych workach oznaczonych 

odpowiednim kolorem i nazwą zbieranej frakcji. 

 

http://www.bip.biala/


 Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem. Pojemniki lub worki z 

odpadami należy wystawić przed posesję w dniu wywozu odpadów. 

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ JESZCZE O KILKU ZASADACH: 

• opróżniać opakowania z resztek żywności, 

• odpady bio i szkło wyrzucać do pojemników bez worków,   

• plastikowe butelki, puszki i kartony zgnieść by zajmowały mniej miejsca 

 

 

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE 

 

Naliczanie opłaty na podstawie: 

 
1) ilości zużytej wody z danej nieruchomości – w przypadku nieruchomości podłączonej do 

miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, wyposażonej w wodomierz; 

 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty,  jest średnie miesięczne zużycie wody, zgodnie ze 

wskazaniem wodomierza głównego za okres poprzedzający złożenie deklaracji tj. od 1 listopada do 

31 października, pomniejszone o wskazanie zużycia wody: 

• dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy; 

• bezpowrotnie zużytej - tj. takiej z której nie powstają ścieki 

 

2) liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość – w przypadku 

pozostałych nieruchomości; 

 

Ważne: 

W PRZYSZŁOŚCI PLANUJE SIĘ OBJĘCIE METODĄ OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY 

WSZYSTKICH TERENÓW ZWODOCIĄGOWANYCH, WOBEC POWYŻSZEGO 

NALEŻY PRZEANALIZOWAĆ ZASADNOŚĆ ZAMONTOWANIA NA SWOICH 

NIERUCHOMOŚCIACH STOSOWNYCH PODLICZNIKÓW. 
 

 


