
   

ZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W GMINIE UŚCIE GORLICKIE 

  

NIERUCHOMOŚCI  

 JEDNORODZINNE  

  

  

Od kilku lat w gminie Uście Gorlickie obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi 

osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których 

nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzone były 

w „Gniazdach Zbiorczych”. Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym  i konieczność ich 

dostosowania. Warto się z nimi zapoznać, gdyż na terenie gminy Uście Gorlickie zaczną obowiązywać  

od 1 stycznia 2021 r. 

  

GDZIE ZNAJDZIESZ NOWE PRZEPISY?  

 Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 

obszarze gminy Uście Gorlickie (do pobrania),  

 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(do pobrania).  

  

KOGO DOTYCZY NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI?  

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych i niezamieszkanych  z terenu gminy Uście Gorlickie.  

KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE NOWY SYSTEM GOSPODAROWANI ODPADAMI?  

Nowy system zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.  
  

CO Z WORKAMI?  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej, w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, wyposaża każdą nieruchomość w worki do gromadzenia odpadów 

surowcowych (papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło), a także w worki na zmieszane odpady 

komunalne i odpady BIO. Z obowiązku oddawania odpadów BIO zostaną zwolnieni mieszkańcy, którzy 

zadeklarują korzystanie z przydomowego kompostownika. Zgodnie z uchwałą „W sprawie zwolnienia z 

części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym” osoby, które zadeklarują kompostownik przydomowy zostaną zwolnione 

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  

https://www.goap.poznan.pl/plik,1049,uchwala-lvii-283-2020-2020-06-18-pdf.pdf
http://www.zgkimwysowa.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin.pdf
https://www.goap.poznan.pl/plik,1049,uchwala-lvii-283-2020-2020-06-18-pdf.pdf
https://www.goap.poznan.pl/plik,1050,uchwala-lvii-284-2020-2020-06-22-pdf.pdf
http://www.zgkimwysowa.pl/wp-content/uploads/2020/11/5768.pdf
https://www.goap.poznan.pl/plik,1050,uchwala-lvii-284-2020-2020-06-22-pdf.pdf


   

 

  

Zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona w workach w kolorach 

dedykowanych dla selektywnej zbiórki, tj.:  

 

  

 

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich 

właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Pracownicy 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej będą przeprowadzać kontrole czy właściciel 

nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę.  

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? → do pobrania 

  

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWA DLA WSZYSTKICH 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

  
  

 

UWAGA!   
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Prosimy o złożenie nowej deklaracji najpóźniej do 30 stycznia 2021 r.   

  

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI   

Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

Stawka dla nieruchomości jednorodzinnych – 22 zł za osobę.   

Jeżeli mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnej nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości zostanie nałożona 

opłata podwyższona w wysokości 44 zł za osobę.   
  

 

https://www.goap.org.pl/images/gospodarka_odpadami/Nieruchomosci_niezamieszkale/Jak_prawidlowo_segregowac_odpady_komunalne.pdf
http://www.zgkimwysowa.pl/wp-content/uploads/2020/07/Gdzie-to-wyrzuci%C4%87-ABC-segregacji.pdf


   

 

GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH   

Na właścicielu nieruchomości jednorodzinnej spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia 

odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dbania, by nie zalegały tam odpady, które nie są 

odbierane w ramach ponoszonej opłaty.  

  
Powinny trafiać do brązowego worka o pojemności 120 l. Nie należy umieszczać bioodpadów w workach 

innego koloru!  

Odbiór BIO odpadów odbywa się:  

 nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od  kwietnia do  października,   

 nie rzadziej niż raz na miesiąc – w okresie od listopada do marca.   

 

 

Wskazówka   

Najlepszym sposobem na zagospodarowanie odpadów BIO jest ich kompostowanie.   

  

  

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW  

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą jednocześnie korzystać z przydomowego kompostownika. W 

przypadku jego posiadania oraz właściwego gromadzenia w nim bioodpadów, mieszkaniec zwolniony jest z 

obowiązku oddawania BIO odpadów w workach. Wtedy opłata jest niższa o 2 zł na osobę w gospodarstwie 

domowym. Informację dot. posiadania kompostownika oraz prowadzenia kompostowania bioodpadów 

właściciel nieruchomości powinien przekazać w składanej deklaracji, wówczas zostanie zwolniony z części 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

 

   

Powinny trafić do worków o minimalnej pojemności 120 l.  

Pamiętaj! Odpady opakowaniowe powinny być opróżnione z resztek (bez mycia) i – jeśli rodzaj materiału 

na to pozwala – trwale zgniecione.  

Odbiór papieru, metale i tworzywa sztuczne, szkło odbywa się:  

 nie rzadziej niż raz na miesiąc  

 

 
Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się:  

 nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od  kwietnia do  października,   

 nie rzadziej niż raz na miesiąc – w okresie od listopada do marca.   

 

Trafiają do czarnych worków o poj. minimalnej 120 l. W wyznaczonym terminie worki oznaczone kodem 

kreskowym (kod kreskowy dystrybułowany przez ZGKiM w Wysowej) proszę umieszczać przy głównych 

drogach (tak samo jak w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). 
  

https://www.goap.org.pl/images/gospodarka_odpadami/Nieruchomosci_niezamieszkale/Jak_zalozyc_wlasny_kompostownik_-_Poradnik_dla_mieszkancow_ZM_GOAP.pdf


   
 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE   

Odpady te są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości 100 kg na rok 

od mieszkańca danej posesji. 

Odpady budowlane/rozbiórkowe w ilościach przekraczających limit 100 kg na rok od mieszkańca danej 

posesji są utylizowane na własny koszt. 

 

ODPADY GABARYTOWE  

Zbiórka odpadów gabarytowych na terenie gminy Uście Gorlickie w 2021 r. zostanie przeprowadzona na 

zasadach znanych mieszkańcom z lat poprzednich. Ze względu na uruchomienie w gminie Uście Gorlickie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady wielkogabarytowe w formie wystawek będą 

zbierane raz w roku. 

  

UWAGA!  

Zbiórka opon samochodowych nie będzie prowadzona w formie wystawek. Od 2021 r. opony 

samochodowe można pozostawić w PSZOK (8 szt./rok od gospodarstwa domowego). 

  

 

Wszystkie grupy odpadów gabarytowych, tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, można oddać bezpłatnie do PSZOK-u.  

 
 

PSZOK  

PSZOK to miejsce, gdzie właściciele nieruchomości z terenu gminy Uście Gorlickie, w ramach wnoszonej 

opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.  

W ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców gminy Uście Gorlickie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi PSZOK przyjmuje bezpłatnie:   

 papier,   metale,  tworzywa 

sztuczne,  opakowania 

wielomateriałowe,   szkło,  

bioodpady,  

 zużyte baterie i akumulatory,  meble i inne odpady 

wielkogabarytowe,   zużyte opony (limit: 8 opon na rok od 

gospodarstwa domowego w 2020 r.),  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,   

niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (100 kg na 

osobę/rok),   odpady niebezpieczne (tj. przeterminowane leki, chemikalia, termometry 

rtęciowe), igły, strzykawki, glukometry itp.,   

 

REGULAMIN PSZOK 
http://www.zgkimwysowa.pl/pszok/ 

http://www.zgkimwysowa.pl/pszok/


   

 

 

 

CZCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

 
www.zgkimwysowa.pl                 18 353 20 07              zgkim@usciegorlickie.pl 

 

 

 

 

 

http://www.zgkimwysowa.pl
http://www.zgkimwysowa.pl/
http://www.usciegorlickie.pl/

