
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 
- gromadzone w workach koloru żółtego. 

 

Frakcja może zawierać 

Opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych 

i chemii gospodarczej, po produktach przemysłowych 

stosowanych w gospodarstwach domowych, w tym opakowania 

wielomateriałowe, np. po mleku, jogurtach, itp., opakowania 

z metali (np. puszki) po produktach spożywczych i produktach 

przemysłowych używanych w gospodarstwach domowych, 

opakowania styropianowe, pojemniki  

po kosmetykach,  drobny złom metalowy i  

tworzywa sztuczne nie stanowiące  

odpadów budowlanych.  

Opady opakowaniowe w tej frakcji powinny być  

opróżnione z zawartości, niezamoczone 

 i niezawilgocone. 

Nie dopuszcza się  

Opakowań po chemikaliach, nawozach, środkach ochrony roślin, 

substancjach o nieznanym składzie chemicznym i niedającym się 

ustalić pochodzeniu, opakowań szklanych, opakowań po lekach 

bez względu na rodzaj oraz odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, pieluch jednorazowych, a także baterii 

i akumulatorów. Zawartość bioodpadów, odpadów ulegających 

biodegradacji lub odpadów zielonych dyskwalifikuje frakcję 

w całości i traktowana jest ona jako odpady zmieszane, 

gromadzone w pojemniku. 

 

SZKŁO OPAKOWANIOWE     

 - gromadzone w workach koloru zielonego. 

 

Frakcja może zawierać 

Wszystkie rodzaje szkła opakowaniowego,   

w tym np. butelki, słoiki, szklane opakowania  

po kosmetykach, itp. bez względu na stopień  

przeźroczystości i barwę. Opakowania powinny  

być opróżnione z zawartości i nie powinny  

zawierać zanieczyszczeń w postaci kapsli, nakrętek, uszczelek 

gumowych, zacisków metalowych. Dopuszcza się opakowania z 

pozostałością etykiet i otoczek metalowych. 

 

Nie dopuszcza się 

Opakowań szklanych po środkach ochrony roślin, chemikaliach 

oraz po cieczach o nieznanym składzie chemicznym i niedającym 

się ustalić pochodzeniu, a także reflektorów i szyb 

samochodowych, szkła kuchennego, szkła hartowanego i 

zbrojonego, luster, stłuczki porcelanowej i ceramiki. 

 

 

PAPIER 

- gromadzony w workach koloru niebieskiego. 

 

 Frakcja może zawierać 

opakowania papierowe i tekturowe po produktach 

spożywczych, papierowe opakowania sprzętu  

AGD i RTV pod warunkiem zmniejszenia ich  

objętości  np. poprzez zgniecenie lub zrolowanie.  

Dopuszcza się zawartość innych  odpadów 

 wykonanych z papieru, w tym np.  

zużytych lub zniszczonych podręczników  

szkolnych i książek. 
 

Nie dopuszcza się 

 

zawartości w odpadach opakowań papierowych po 

materiałach budowlanych (np. po cemencie, klejach, 

zaprawach), chemikaliach, nawozach, środkach ochrony 

roślin oraz papieru laminowanego (np. papier do pieczenia), 

papieru pokrytego farbami, klejami i żywicami (np. tapety) 

oraz pieluch jednorazowych, ręczników kuchennych i 

chusteczek higienicznych. Frakcja nie może być zawilgocona 

i zatłuszczona. 

 

 

ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE W 

POJEMNIKACH – ZMIESZANE (pozostałe po 

segregacji)  
 

Frakcja może zawierać  
 

Tylko te odpady, których nie możemy wrzucić lub nie 

potrafimy ich przypisać do innych odpadów segregowanych. 

 

Nie dopuszcza się:   
 

odpadów medycznych  i weterynaryjnych,  

w tym igieł, strzykawek,  kaniuli  

dożylnych (wenflonów), itp.  

Frakcja nie może zawierać również  

odpadów, których rozmiary i kształty  

mogą powodować utrudnienia w  

wyładunku  lub zakłócać przetwarzanie  

odpadów  w instalacji, w tym głównie  

odpadów wielkogabarytowych,  

elementów  karoserii samochodowych, lin i sznurów, siatki  

ogrodzeniowej oraz popiołu paleniskowego. 
 

 

BIOODPADY  

- ulegające biodegradacji odpady kuchenne wraz z odpadami z 

ogrodów i parków. 

 

Frakcja może zawierać 

odpady pochodzące z obróbki  produktów spożywczych 

pochodzenia roślinnego, w tym obierki z warzyw  

i owoców lub nieprzydatne kulinarnie całe owoce  

i warzywa, skorupki jaj, pozostałości po  

przygotowywaniu posiłków oraz resztki  

pokonsumpcyjne, w tym m.in. kasze, makarony,  

pieczywo, itp. oraz fusy z kawy, herbaty i ziół, 

łącznie z torebkami do zaparzania, odpady  

z pielęgnacji roślin, w tym przede wszystkim 

nadziemne i podziemne części roślin naczyniowych, 

tj. skoszone trawy, byliny lub ich części, konary, gałęzie, liście, 

owoce i kora drzew i krzewów oraz ich korzenie, a także trociny. 

 

Nie dopuszcza się:   
 

odpadów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa, tłuszczów, 

kości i skór niezależnie od stopnia przetworzenia, gleby (za 

wyjątkiem pozostałości niemożliwej do usunięcia z bryły 

korzeniowej) oraz kamieni, a także sznurków, osłon i podpór 

wykonanych z tworzyw sztucznych oraz opakowań ze szkła i 

gruzu budowlanego, odchodów zwierzęcych oraz popiołu. 
 

 

BATERIE,  AKUMULATORY, 

PRZETERMNINOWANE LEKI 

 
Zużyte baterie, akumulatory i przeterminowane leki należą do 

grupy odpadów niebezpiecznych i nie mogą się znaleźć w 

pojemniku na odpady zmieszane. Odpady te można przekazywać 

do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki 

tych odpadów. Ponadto baterie i akumulatory małogabarytowe 

można dostarczyć do specjalnych pojemników znajdujących się 

w Urzędzie Gminy Firlej, Gminnej Bibliotece w Firleju oraz 

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 

Firleju (PSZOK), natomiast leki do pojemników znajdujących się 

w aptece w Firleju przy ul. Rynek 9A oraz  PSZOK. 
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PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA    

ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Zlokalizowany w Firleju przy ul. Spacerowej 4, odpady 

przyjmowane są  

w każdy wtorek w godz. 7
30

 - 16
00

. oraz w każdą ostatnią 

sobotę miesiąca w godz. 8
00  

- 16
00

 

W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne takie jak: 

- sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie w całości), 

możemy go również oddać w miejscu zakupu nowego 

sprzętu,   

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- chemikalia i opakowania po nich, 

- strzykawki i igły 

- zużyte żarówki, świetlówki, - odzież i tekstylia, 

- zużyte opony, - odpady niebezpieczne, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, 

które nie wymagają: pozwolenia na budowę, zgłoszenia 

wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia na 

rozbiórkę obiektu budowlanego, bez odpadów 

zawierających azbest.  

   W skład frakcji odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych wchodzą odpady posegregowane w 

następujący sposób:    
 

- różnego rodzaju mineralne odpady z budowy i remontów, 

- fragmenty elementów wyposażenia,  

- gruz betonowy i ceglany bez zanieczyszczeń,  

- ceramika sanitarna, glazura i terakota 

- materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian, folia 

budowlana),   

- tworzywa sztuczne (wiadra rury, panele PCV itp.) 

- szkło okienne, 

- odpady zawierające gips. 

W PSZOK nie są przyjmowane bioodpady. 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów: 

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się zbiórkę nowej 

frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI. Będą one 

odbierane w workach w kolorze brązowym  z napisem 

„BIO”. Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika 

lub worka zwolnieni będą właściciele nieruchomości 

posiadający przydomowy kompostownik. W przypadku 

posiadania kompostownia i zgłoszenia go w UG Firlej 

właściciel nieruchomości nie będzie mógł wystawiać 

pojemnika lub worka brązowego służącego do 

gromadzenia BIODPADÓW. Jeśli właściciele 

nieruchomości zdecydują się na kompostowanie 

odpadów, jednocześnie rezygnując z ich oddawania 

w brązowym worku, będą mogli skorzystać 

z bonifikaty i obniżyć swoją miesięczną opłatę za 

odpady, po złożeniu nowej deklaracji.  

Terminy płatności: 

Przypominamy o obowiązujących  

terminach płatności: 

 - mieszkańcy wnoszą miesięczną opłatę za odbiór 

odpadów komunalnych  

do 25 dnia każdego miesiąca,  

- właściciele nieruchomości letniskowych wnoszą 

roczną opłatę ryczałtową w terminie  

do 30 czerwca każdego roku. 

W przypadkach niezachowania obowiązujących 

terminów płatności wystawiane są upomnienia,    które 

obciążają podatnika dodatkowymi kosztami w 

wysokości 11,60 zł. 

Wpłat można dokonywać w banku  

(w Banku Spółdzielczym w Firleju bez opłaty), 

przelewem na rachunek bankowy  

Urzędu Gminy Firlej  

nr: 32 8707 1016 0200 0781 2002 0067  

lub u inkasenta  

(sołtysi poszczególnych miejscowości). 

Nieprawidłowa segregacja odpadów:   

W przypadku niedopełnienia przez właściciela 

nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca, 

odbierający odpady przyjmie je jako odpady zmieszane i 

powiadomi o tym  

Urząd Gminy. Jeżeli nieprawidłowości w segregacji 

odpadów powtórzą się zostanie wydana decyzja 

administracyjna podwyższająca opłatę do wysokości 

ustalonej uchwałą Rady Gminy Firlej. 

Zmiana deklaracji o wysokości opłaty 

                   za odpady komunalne:   
  

W każdym przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących 

daną nieruchomość będącej podstawą ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową 

deklarację do Wójta Gminy Firlej w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła 

zmiana danych. 

Druki deklaracji znajdują się na stronie internetowej 

www.firlej.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”. 

Wszelkich informacji na temat systemu  

gospodarki odpadami komunalnymi  

udzielają pracownicy  

Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 

Gminy Firlej pok. nr 36  
lub pod nr telefonu (81) 857 50 41 wew. 27.  
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