
Segregacja odpadów po nowemu 
Od dnia 1 lutego 2020 roku na terenie miasta i gminy Międzylesie obowiązywać będzie segregacja odpadów 

komunalnych przez wszystkie osoby fizyczne i prawne, w następstwie znowelizowanej ustawy                               

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Każdy mieszkaniec musi selekcjonować odpady i zbierać je  do pojemnika lub worka o określonym kolorze:  

NIEBIESKI - na papier, w tym tektury,  

ŻÓŁTY - na metale i tworzywa sztuczne,  

ZIELONY - na szkło,  

BRĄZOWY na bioodpady,  

CZARNY/SZARY na niesegregowane zmieszane odpady komunalne  

PAPIER 

WRZUCAMY 
odpady z papieru i tektury, gazety, czasopisma, 
ulotki, zeszyty, papier biurowy, kartony, torby 

papierowe, książki 

NIE  WRZUCAMY 
tłustego i zabrudzonego papieru, kartonów i tektury 
pokrytych folią aluminiową (np. opakowań po 

mleku, napojach), papieru lakierowanego, odpadów 

higienicznych (np. pampersów, pieluch, podpasek), 

papierowych worków po nawozach i materiałach  

budowlanych worków po wapnie, cemencie, tapet. 

                                                                                                  SZKŁO 

WRZUCAMY 
wypłukane, bez zabrudzeń butelki po napojach               

i żywności, słoiki bez metalowych nakrętek, 
opakowania szklane po pokarmach dla dzieci                      

i kosmetykach, stłuczki szklane bez nakrętek, 

kapsli i korków. 

NIE  WRZUCAMY 
porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, 

szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego, 
zniczy z zawartością wosku,  luster, kineskopów, 

świetlówek, żarówek, reflektorów,  szyb okiennych, 

zbrojonych i samochodowych, szklanych opakowań 

po lekach, rozpuszczalnikach  i olejach. 

                                                                                   TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

WRZUCAMY 
butelki z tworzyw sztucznych, opakowania                      

z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe, 
kartony po napojach i mleku, puszki, folię 

aluminiową, opakowania po środkach czystości               

i kosmetykach.   

NIE  WRZUCAMY 
zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po 

farbach, lakierach, olejach,  środkach chwasto                  
i owadobójczych, plastikowych zabawek, części 

samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego  

i AGD, artykułów wykonanych z tworzyw 

sztucznych z domieszką  innych materiałów, 

opakowań po aerozolu  i lekach 

BIO  - ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 

WRZUCAMY 
resztki warzyw i owoców, skorupki jajek, 
rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 

trawę, liście i kwiaty, trociny i korę drzew.  

 

NIE  WRZUCAMY 
ziemi i kamieni, mięsa i kości, popiołu z węgla 
kamiennego, impregnowanego drewna, odchodów 

zwierzęcych, zużytych olejów jadalnych, płyt 

wiórowych i pilśniowych, leków. 

NIESEGREGOWANE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 

WRZUCAMY 
odpady higieniczne np. ręczniki i chusteczki 

papierowe, pieluchy, podpaski, kości zwierząt, 

resztki mięsa, porcelanę, ceramikę, wystudzony 

popiół, zatłuszczone opakowania i papier oraz 
naczynia jednorazowe, tekstylia, szkło stołowe, 

okularowe, żaroodporne, znicze z zawartością 

wosku 

NIE  WRZUCAMY 
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i AGD, zużytych opon, 

odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

budowlanych i porozbiórkowych 

 
W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może 

przekazać do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, zlokalizowanego na 
terenie bazy ZUK Sp. z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16, następujące rodzaje odpadów:  

zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo do 100 kg, 

zużyte opony od samochodów osobowych- jednorazowo 4 sztuki, 

inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w gospodarstwach domowych - w każdej ilości, 
papier i tektura - w każdej ilości, 

szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości, 

tworzywa sztuczne - w każdej ilości, 



opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości. 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych- jednorazowo do 20 kg. 

przeterminowane leki - w każdej ilości 

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w każdej ilości. 

tekstylia i odzież - w każdej ilości. 

PUNKT świadczy usługi w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godz.7.00 do godz. 15.00, we wtorek               

od godz. 7.00 do godz.18.00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

 
Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 

odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników oraz miejsc ich usytuowania w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ustawienie na czas odbioru odpadów w miejscach 

umożliwiających swobodny do nich dostęp. 
 

Worki – 4 sztuki (dla zabudowy jednorodzinnej) do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia gmina, w ramach 
uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Dystrybucja worków dla właścicieli nieruchomości segregujących odpady odbywa się podczas ich odbioru 

zgodnie z regułą „worek za worek”. Dodatkowo worki dostępne są w siedzibie firmy wywozowej – 

Międzylesie, Plac Wolności 16.   

 
Od 1 lutego 2020 r. będzie obowiązywał również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Nową deklarację  

składają tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów oraz ci, którzy 

będą kompostować odpady BIO.   

Ważna zmiana dotyczy wspólnot mieszkaniowych  i spółdzielni. Zarządcy są zobowiązani do złożenia 

wspólnej deklaracji dla nieruchomości wielolokalowej, tym samym przestaną obowiązywać 
indywidualne deklaracje złożone przez właścicieli poszczególnych lokali w takiej nieruchomości. 

Wspólnota/spółdzielnia odpowiadać będzie za zdeklarowanie wszystkich mieszkańców danej 

nieruchomości, dokonywanie odpisów i przypisów w deklaracji w przypadku jakichkolwiek zmian w tym 

zakresie. A także za brak prawidłowej segregacji odpadów w budynku wielolokalowym, w przypadku 

nieprawidłowości w tym zakresie wobec wspólnoty/spółdzielni naliczona zostanie podwyższona opłata za 
odpady. 

 
Nowe stawki opłaty, które obowiązywać będą od 1 lutego 2020 r.:  

 

Liczba osób 

zamieszkujących 
nieruchomość 

Stawka opłaty za osobę 

miesięcznie  przy 
segregacji odpadów 

Stawka opłaty za osobę 

miesięcznie przy 
segregacji odpadów              

z kompostownikiem 

Podwyższona stawka 

opłaty za osobę 
miesięcznie przy braku 

segregacji 

od 1 do 4 

 
28,00 zł. 27,00 zł. 56,00 zł. 

od 5 do 6 

 
2,00 zł. 1,00 zł. 4,00 zł. 

od 7 i powyżej 

 
28,00 zł. 27,00 zł. 56,00 zł. 

 
 

 

 
Informacje: 

Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, tel. 74 8126 347 wew. 33, w zakresie stawek oraz 

deklaracji za odpady oraz Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki  Urzędu Miasta i Gminy 

Międzylesie, tel. 74 8126 347 wew. 20 oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl. 

 

http://www.miedzylesie.pl/

