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Drogi mieszkańcu, 

od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system odpadowy. Jego organizacją na 
terenie naszej miejscowości zajmuje się Urząd Miasta .               
Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami oznacza dla nas:
•	 nowe zasady odbioru odpadów,
•	 nowe zasady selektywnej zbiórki,
•	 nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów,
•	 nowe stawki za odbiór odpadów,
•	 nowe zasady uiszczania opłat za odbiór.

Zmieni się więc wszystko, a to oznacza prawdziwą rewolucję śmieciową. Wszystko co nowe 
budzi obawy i niepokoje, ale my postaramy się, aby wejście w nową rzeczywistość odpadową 
przebiegło bezboleśnie. Broszura, którą trzymasz w rękach, odpowie na podstawowe pytania: 
co, jak  i dlaczego?
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Co z moją dotychczasową umową?
Dotychczasową umowę na odbiór odpadów trzeba koniecznie wypowiedzieć. Większość umów 
posiada 1-miesięczny okres wypowiedzenia, ale są i takie, w których ten okres wynosi aż 3 miesiące.

Mieszkańcu sprawdź więc swoja umowę i złóż wypowiedzenie w odpowiednim terminie.

Jeżeli współpracowali Państwo z Firmą EKO to firma ta zdecydowała się rozwiązać z dniem 30 czerwca 
br.  wszystkie  umowy na odbiór śmieci zawarte z osobami fizycznymi.

Uwaga: nowy system nie obejmuje wywozu nieczystości ciekłych z szamb przydomowych. Te umowy 
pozostają ważne. Ale każdy kto nie ma takiej umowy - powinien ją zawrzeć z jednostką wywozową ( § 13  
Regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście Rejowiec Fabryczny).

Co z moim pojemnikiem na odpady?
Obecny pojemnik na odpady, jeśli nie został przez Ciebie kupiony, musisz po 30 czerwca 2013 oddać 
firmie z którą miałeś podpisaną umowę na odbiór odpadów. 
Nowy pojemnik na odpady zmieszane będziemy mogli kupić lub wydzierżawić od firmy która będzie 
odbierać odpady z naszego miasta.

A jak mogę się zaopatrzyć w pojemniki albo worki do segregacji?
Jeżeli mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej odpowiedni zestaw worków otrzymasz 
na początku lipca od firmy wywozowej. Taki sam worek na wymianę dostaniesz za darmo zawsze kiedy 
firma zabierze napełniony worek.
W zabudowie wielorodzinnej, zespoły budynków które się porozumiały, otrzymają wspólne zestawy do 
segregacji za darmo od firmy wywozowej.

Pamiętaj! Pojemnik na odpady zmieszane  każda nieruchomość zamieszkana musi kupić lub wydzierżawić 
we własnym zakresie 

Ile będę musiał płacić?
Drogi mieszkańcu zapłacisz:
•	 7,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej w gospodarstwie  jeśli będziesz segregował 

odpady zgodnie z zaleceniami,
•	 10,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej w gospodarstwie jeśli nie będziesz segregował 

odpadów.



4

Co zrobić jeśli  zmieni się liczba osób zamieszkujących na mojej  nieruchomości?
Wówczas należy złożyć korektę do deklaracji. Zgodnie z ustawą  w przypadku zaistnienia zmiany 
danych zawartych  w deklaracji, właściciel nieruchomości w ciągu 14 dni składa korektę deklaracji. W 
druku deklaracji zamiast okienka  „pierwsza deklaracja”  należy zaznaczyć okienko „zmiana danych …”  
W deklaracji należy również podać datę wystąpienia zmiany danych.

Jak uiszczać opłatę w zmienionej wysokości?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. Różnicę wynikającą ze zmian w deklaracji uwzględnia się w kolejnym 
kwartale rozliczeniowym. Na początku może się to wydawać niezrozumiałe dlatego pracownicy Urzędu 
będą udzielać potrzebnej pomocy i wyjaśniać sposób składania korekt.

Czy opłaca się segregować?
Tak, bo gdy nie będziesz tego robił lub będziesz to robił źle zapłacisz więcej, zamiast 7,50zł zapłacisz 
10,50zł od każdej zamieszkałej osoby. Przy większej liczbie zamieszkujących osób – różnica będzie 
znaczna.

Jak często firma odbierze ode mnie odpady?
1. W zabudowie wielorodzinnej (bloki):
•	 zmieszane odpady komunalne i biodegradowalne zebrane w pojemnikach będą odbierane raz w 

tygodniu,
•	 odpady segregowane (szkło, papier, metale i opakowania wielomateriałowe, tworzywa  sztuczne) 

zebrane w pojemnikach odbierane będą raz w miesiącu
2. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 
•	 zmieszane odpady komunalne i biodegradowalne zgromadzone w pojemnikach będą odbierane 

dwa razy w miesiącu; 
•	 odpady segregowane (szkło, papier, metale i opakowania wielomateriałowe, tworzywa  sztuczne)  

zebrane w workach będą odbierane raz w miesiącu

Co mogę zrobić z popiołem?
Jeżeli opalasz swój dom lub mieszkanie węglem popiół możesz zbierać do metalowego pojemnika. 
Firma wywozowa będzie go odbierać raz w miesiącu. Wystarczy wystawić taki pojemnik  obok innych.
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Skąd będę wiedział którego dnia z mojej ulicy będą odbierane odpady? 
Harmonogram opracowany przez  Firmę  i uzgodniony z Burmistrzem Miasta przed podpisaniem 
umowy będzie udostępniony na stronie internetowej www.rejowiec.pl.  Dodatkowo mieszkańcy  
otrzymają miesięczny harmonogram odbioru odpadów z każdej ulicy.

A co z rzeczami których nie można wkładać do pojemników lub się tam nie 
mieszczą?
Szanowny Mieszkańcu, nie martw się. 
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  baterie i akumulatory 
będziesz mógł zawieść do punktu odbioru sprzętu AGD i odpadów wielkogabarytowych który 
będzie czynny na terenie miasta raz w tygodniu. 
Jeżeli nie masz możliwości dowiezienia takich rzeczy do punktu zbiórki, a może nie śpieszy Ci się – 
to poczekaj. Dwa razy w roku (wiosną i jesienią) będziesz mógł wystawić swoje „duże” odpady oraz 
przeterminowane chemikalia i opakowania po nich, opony itp. a Firma odbierze je w ramach tzw.  
Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Harmonogram odbioru takich odpadów również dostaniesz do domu. 

Co zrobić z gruzem z remontu domu lub mieszkania?
Wykonawca na wniosek właściciela nieruchomości przekazany drogą telefoniczną lub elektroniczną 
udostępni:
•	 nieodpłatnie - (nie częściej niż raz w roku dla jednego gospodarstwa domowego) pojemnik o  

pojemności, nie większej  niż 1100  litrów, celem umieszczenia   w nim odpadów z remontów oraz 
odbierze nieodpłatnie te odpady niezwłocznie po zgłoszeniu przez właściciela. 

Wykonawca prowadzić będzie rejestr adresowy gospodarstw domowych, z których odebrano w danym 
roku odpady z remontów,
•	 odpłatnie - każde następne zgłoszenie w ciągu roku.

W szufladach mam przeterminowane leki. Co z nimi zrobić? 
Należy je odnieść do jednej z dwu aptek w których ustawione będą pojemniki na przeterminowane 
leki. Firma odbierze je na telefoniczne zgłoszenie pracownika apteki i przekaże do unieszkodliwienia 
wyspecjalizowanemu podmiotowi.
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Kto i jak sprawdzi czy dobrze segreguję?
Sprawdzą to bardzo dokładnie pracownicy firmy odbierającej odpady. Jeśli stwierdzą, że w pojemniku 
na odpady zmieszane znajdą się surowce wtórne lub w worku na surowce wtórne znajdą się odpady, 
których nie powinno tam być to: 
•	 zostawią Ci żółty kartonik z ostrzeżeniem że z Twoją segregacją coś jest nie tak.  Ale do „trzech  

razy sztuka” , a za czwartym razem;
•	 dostaniesz  „czerwoną”  kartkę, a twoje źle posegregowane śmieci zostaną sfotografowane  i wraz 

z protokołem przekazane do Urzędu Miasta, 
•	 dostaniesz decyzję administracyjną z naliczoną opłatą -10,50 zł za każdą osobę.  

Jak mam segregować, żeby nie płacić więcej?
To wcale nie takie trudne.
Gdy mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej dostaniesz cztery worki na selektywną 
zbiórkę:

Kolor żółty i napis „tworzywa sztuczne” – pojemniki lub  worki  z przeznaczeniem 
na odpady      z tworzyw sztucznych, w szczególności butelki PET po napojach, 
puste worki po mleku, folie opakowaniowe, czyste torby i torebki foliowe, puste 
opakowania plastikowe po środkach czystości    i szamponach, puste kubki 
plastikowe po śmietanie, jogurtach itp., opróżnione butelki PET po olejach 
jadalnych, artykułach gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (z 
wyłączeniem tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami);

Nie wrzucamy:
opakowań  z zawartością np. z żywnością, pieluch jednorazowych, tworzyw sztucznych, odpadów 
pochodzenia medycznego, mokrych i zabrudzonych folii, opakowań i butelek po olejach silnikowych 
i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, plastików łączonych z innymi materiałami np. 
gumą, metalem.

Kolor zielony i napis „szkło” – pojemniki i worki na opakowania szklane bez 
metalowych nakrętek (butelki szklane wszelkiego rodzaju, słoiki po żywności, 
opakowania szklane po kosmetykach). 
Z butelek i słoików nie musimy usuwać etykiet ani ich myć, natomiast 
metalowe nakrętki wrzucić do czerwonego worka z napisem  „opakowania 
wielomateriałowe”;

Nie wrzucamy:
ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych 
i chemicznych z zawartością, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, 
zniczy, kineskopów.

TWORZYWA

SZTUCZNE

SZKŁO
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Kolor brązowy i napis „bio” – co wrzucamy?  Pojemnik na bioodpady jest 
przeznaczony wyłącznie na ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni 
oraz odpady kuchenne i spożywcze. 
Oznacza to, że do pojemnika MOŻNA WRZUCAĆ resztki żywnościowe – 
zarówno surowe, jak i przetworzone, owoce i warzywa, ser, mięso i wędliny, 
skorupki jajek, fusy kawy i herbaty, pieczywo, ciasta,  również zwiędłe kwiaty, 
skoszoną trawę, liście czy ziemię po przesadzaniu kwiatów. 

UWAGA - nie wrzucamy:
kości, nie wkładamy resztek jedzenia w worki foliowe (możemy owijać np. w papier, gazetę) Podstawowa 
zasada jest bardzo prosta – jeśli masz jakieś wątpliwości, czy odpad jest biodegradowalny czy nie – nie 
wrzucaj!

Kolor niebieski i napis „papier” – pojemniki lub worki na papier (gazety, 
kolorowe magazyny,   prospekty, książki, katalogi, torby i worki papierowe, 
papier, kartonowe i tekturowe pudełka, tektura falista.

Nie wrzucamy:
papieru i kartonów pokrywanych folią metalową lub tworzywami sztucznymi (opakowań np. po mleku, 
sokach), kalek, brudnego i zatłuszczonego papieru np. z masła, margaryny opakowań  z zawartością np. z 
żywnością, wapnem, cementem,  pieluch jednorazowych.

Kolor czerwony i napis „opakowania wielomateriałowe” – pojemniki i worki z 
przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe, w szczególności opakowania 
kartonowe z folią aluminiową wewnątrz np. po mleku, sokach itp.,  puszki i 
inne opakowania metalowe np. po aerozolach, paście do butów, do zębów i inne 
drobne odpady metalowe.

Nie wrzucamy:
puszek po farbach i lakierach, opakowań z zawartością, baterii, sprzętu AGD.

Jeżeli mieszkasz w bloku to będziesz miał pojemniki w takich samych kolorach.
Pamiętaj! Wszystkie opakowania objętościowe (puszli, plastiki, pudełka) należy zgnieść!!! - to zmniejsza 
objętość a więc o koszty!!!

BIO

PAPIER

OPAKOWANIA

WIELO-

-MATERIAŁOWE
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Co mam zrobić jeżeli przez okres miesiąca gromadzenia odpadów nie wystąpi 
u mnie np. papier albo opakowania wielomateriałowe i metale?
Jeżeli jakiś rodzaj odpadów podlegających segregacji w Twoim gospodarstwie domowym nie występuje  
nie musisz wystawiać worka w oznaczonym kolorze. Ważne jest byś takich odpadów (bo jest ich mało) 
nie mieszał z innymi segregowanymi  ani nie wrzucał do zmieszanych. 

Przykład: Mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej, masz działkę i kompostownik, nie musisz zbierać 
biodegradowalnych do worka i go wystawiać, Ty kompostujesz  a to jest wskazane i pożyteczne dla 
środowiska.

Co można wrzucać do pojemnika na odpady komunalne zmieszane?
Wszelkie odpady nie podlegające selektywnej zbiórce, w tym: tekstylia, zużyte ubrania, pieluchy 
jednorazowe, mokre i zabrudzone folie, plastiki łączone z innymi materiałami np. gumą  i metalem,  
ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra, szkło budowlane (szyby okienne, 
szkło zbrojone),  kalki, brudny i zatłuszczony papier np. z masła, margaryny, opakowania z zawartością 
np. z żywnością , worki z resztkami  wapna czy cementu.

Czego nie można wrzucać do pojemnika na odpady komunalne zmieszane?
Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 
żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 
innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za stan udostępnionego pojemnika i w razie jego zniszczenia będziesz 
musiał za niego zapłacić.

Co mogę zrobić ze sprzętem AGD, elektrycznym i elektronicznym?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki, lodówki, telewizory, komputery, monitory, 
drukarki, kable, narzędzia elektryczne, żelazka oddajemy do punktu zbiórki takiego sprzętu, który 
będzie czynny  raz w tygodniu. Do tego punktu możemy zawieść także odpady wielkogabarytowe np. 
meble itp. 

Pamiętaj! 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny możemy przekazać  do sklepów w których taki sprzęt się kupuje 
na zasadzie wymiany. Zużyte baterie i akumulatory oddajemy do sklepów i punktów serwisowych przy 
zakupie nowych.
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Czy wśród odpadów które wytwarzam w moim gospodarstwie mogą być 
odpady niebezpieczne?
Tak, odpadami niebezpiecznymi są:
•	 opakowania po olejach samochodowych, opakowania po środkach ochrony roślin, pozostałości 

farb, lakierów, inne chemikalia;
•	 zużyte opony;
Należy je przechować i oddać do Mobilnych Punktów Zbiórki Odpadów Komunalnych, które dwa razy 
w roku w wyznaczonych terminach będą  odbierać  te odpady z miejsc naszego zamieszkania.

Dlaczego muszę segregować?
Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej Gminy muszą osiągnąć wysokie poziomy odzysku surowców 
wtórnych i ograniczenia odpadów biodegradowlanych kierowanych na składowiska. Co roku te 
poziomy ulegają zwiększeniu. Gdy ich nie osiągniemy będziemy musieli zapłacić kary. Kary te mogą 
sięgnąć nawet kilkuset złotych za każdą nieosiągniętą tonę, co w naszym przypadku daje setki tysięcy 
złotych rocznie. Jeśli zapłacimy kary, to nasz system gospodarki odpadami stanie się droższy i wszyscy 
będziemy musieli płacić za odpady dużo więcej.
Segregacja odpadów to również korzyści ekologiczne polegające głównie na:
•	 oszczędności dużej ilości energii – w przypadku recyklingu szkła,
•	 oszczędności surowców naturalnych – w przypadku recyklingu papieru,
•	 oszczędności cennych kopalin takich jak ropa naftowa – w przypadku recyklingu tworzyw 

sztucznych.

Czy będę musiał podpisać nową umowę z firmą odbierającą odpady po 1 lipca?
Nie. Po 1 lipca nie będziesz już musiał tego robić. Umowę w imieniu wszystkich mieszkańców podpisze 
Burmistrz Miasta.  

Skąd mam więc wiedzieć ile  i kiedy muszę płacić za śmieci?
Opłata za gospodarkę odpadami obliczana jest w deklaracji według stawek uchwalonych przez  Radę 
Miasta i ilości osób zamieszkujących. Ponad 97%  właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych 
wypełniło już  i złożyło swoje deklaracje  do Urzędu Miasta. 
Opłaty  płacimy w kasie urzędu lub przelewem do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał  tj.  do 15 
września, 15 grudnia, 15 marca , 15 czerwca itd.

Pamiętaj!
Twoja opłata gwarantuje że wszystkie śmieci jakie wytworzysz w gospodarstwie domowym będą odebrane 
i zagospodarowane we właściwy sposób.  Nie musisz chować swoich śmieci, wyrzucać do rowu , lasu albo 
palić.  Wrzuć je do pojemnika – resztą zajmie się gmina. 
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Co się stanie gdy zaniżę liczbę osób zamieszkujących, żeby płacić mniejszą 
stawkę?
Deklaracje będą weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta i porównywane z ewidencją 
mieszkańców oraz porównywane ze stanem faktycznym w gospodarstwie domowym. Różnice 
pomiędzy ilością osób zamieszkujących a wykazanych w deklaracji będą wyjaśniane indywidualnie. 

Co się stanie jeśli nie złożyłem deklaracji?
Jeśli nie złożysz deklaracji to Urząd Miasta za pośrednictwem firmy wywozowej i tak wyposaży Cię w 
pojemnik i worki, gdyż każdy mieszkaniec musi być objęty nowym systemem gospodarki odpadami po 
1 lipca. Do momentu złożenia deklaracji będziesz co miesiąc otrzymywał decyzję administracyjną, w 
której zostaniesz obciążony stawką 10,50zł za osobę zameldowaną. 

Czy po 1 lipca będę dostawał faktury?
Nie. Po 1 lipca nie będziesz się rozliczał za wywiezione odpady na podstawie faktur.

Jak, gdzie i kiedy mam uiszczać opłaty?
Opłaty należy uiszczać, tak jak podatek, bez wezwania, w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca 
kwartału. Należności można wpłacać w kasie Urzędu,  przez internet lub tradycyjnie w„ okienku” 
bankowym, na poczcie. 
Pierwszej wpłaty musisz dokonać do 15 września. Kolejne co kwartał. Aby uniknąć jednorazowo 
wysokich opłat  dopuszcza się opłaty miesięczne.

Co się stanie kiedy nie zapłacę?
Opłata za wywóz odpadów czyli tzw. „podatek śmieciowy” jest obowiązkowy. Forma podatku 
powoduje, że zaległości będą mogły być egzekwowane przez komornika Urzędu Skarbowego bez 
zakładania sprawy sądowej.

Co mam zrobić  jeśli moje odpady nie zmieszczą się do pojemnika?
Jeśli już posegregowałeś swoje odpady i nie mieszczą się one do pojemnika 120 l, w który zostałeś 
zaopatrzony, możesz pozostałość zapakować w szczelne worki. Worki te zostaną zabrane w ramach 
opłaty, którą co kwartał uiszczasz. Nie musisz więc nic dopłacać. Jedyny warunek jest taki, że worek 
musi być szczelny. Jeśli często się będzie zdarzać, że odpady nie mieszczą się do otrzymanego pojemnika, 
zobowiązany jesteś do zakupu lub dzierżawy kolejnego.
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Co się stanie z moimi odpadami?
Wyselekcjonowane odpady tj.; szkło, makulatura, tworzywa sztuczne zostaną przekazane do 
specjalistycznych firm zajmujących się recyklingiem np. huty szkła, papiernie, zakłady przerobu 
tworzyw sztucznych. Zebrane selektywnie odpady biodegradowalne i zielone trafiają do kompostowni. 
Po tym procesie powstaje surowiec wykorzystywany do prac rekultywacyjnych.  Popiół oraz zmieszane 
odpady zostaną zdeponowane na składowisku w miejscowości Srebrzyszcze.

Czemu będę musiał za śmieci płacić więcej?
Składa się na to kilka przyczyn:
Dotychczas rozliczałeś się w systemie od pojemnika i firma wywozowa w ramach opłaty opróżniła tylko 
ten pojemnik, za który płaciłeś. Za dodatkowe worki z odpadami komunalnymi musiałeś dodatkowo 
płacić lub ich wcale nie odbierano. Teraz odbiorca odpadów musi zabrać od Ciebie wszystkie wystawione 
odpady nawet jeśli nie zmieściły się w pojemniku. Tak musi być, żeby nikomu nie chciało się wywozić 
śmieci do lasu. Jednak spowoduje to, że tych odpadów będzie się zbierać dużo więcej, za co Miasto musi 
zapłacić. Pamiętaj tylko żeby wszystko dobrze posegregować.

Co z odpadami z działalności, usług i handlu czyli w przypadku gdy nikt nie 
mieszka a powstają odpady?
Jeśli prowadzisz jakąś działalność, w wyniku której powstają odpady, np. usługi, handel, gastronomia, 
szkoła, przedszkole, hotel, cmentarz, itp. musisz zawrzeć umowę z firmą wywozową i postępować 
zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w mieście. Oznacza to że umowa którą 
obecnie posiadasz  może być kontynuowana.

Co na zakończenie?
Mamy nadzieję, że nasz poradnik wyjaśnił Ci Drogi Mieszkańcu wiele spraw dotyczących nowego 
systemu gospodarki odpadami. 
Wiemy, że media przekazują w tym temacie wiele sprzecznych informacji. Naszym celem było więc 
przekazanie wiedzy o obowiązujących na terenie Rejowca Fabrycznego zasadach  postępowania ze 
śmieciami w sposób prosty i przejrzysty.
W razie wątpliwości możesz szukać dodatkowych informacji w Urzędzie Miasta. Do nas  możesz się 
też zwracać  z pytaniami.

Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
Wydział Finansowy tel. 82 5663339
Wydział Rozwoju Gospodarczego tel. 82 5663292
e-mail: info@rejowiec.pl

Broszura ma jedynie charakter informacyjny.
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