
Przypominamy o podstawowych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 

Chybie 

       ODBIÓR ODPADÓW W KAŻDEJ ILOŚCI 

Odpady niesegregowane oraz odpady segregowane są odbierane w każdej ilości wystawionej 

przez właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponosi z tego tytułu opłatę. Odpady wystawiane 

przez właściciela na terenie nieruchomości, jak i te oddawane bezpośrednio do Gminnego 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą pochodzić jedynie z gospodarstw 

domowych. 

       WORKI 

W workach, które będzie pozostawiać firma odbierająca odpady w ilości równej odebranych 

worków, należy oddawać odpady segregowane z danym rodzajem odpadów. Jeżeli 

właścicielowi zabraknie worków można wystawić odpady w innym worku, pod 

warunkiem, że zostanie oznaczony, jaki rodzaj odpadów jest w nim zawarty. Worki można 

również pobrać w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

wyznaczonych dniach.  

       KUBŁY 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania kubła, który musi mieć zaczepy oraz ich 

pojemność powinna wynosić min. 110 l. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 

utrzymania kubła w odpowiednim stanie sanitarnym. 

W osobnym kuble należy gromadzić żużel i popiół i w osobnym odpady zmieszane. 

Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy 

Przedsiębiorcy kubła, Przedsiębiorca jest zobowiązany do naprawy lub dostarczenia nowego 

pojemnika. 

       NIEPRAWIDŁOWO POSEGREGOWANE ODPADY 

Kubeł bądź worki z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami Firma pozostawi na terenie 

nieruchomości do ponownej segregacji.  

       ZGŁASZANIE NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ 

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na piśmie, mailowo, telefonicznie lub 

osobiście w Urzędzie Gminy w Chybiu w terminie do 7 dni od daty zdarzenia. 

       GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW 

Odpady budowlane i rozbiórkowe – w miarę zapełnienia kontenera, podstawionego przez 

Przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

zapotrzebowania na taki kontener lub bezpośrednie przekazanie do Gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku zgodnie z informacją podaną na 

harmonogramie lub bezpośrednie przekazanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

Zużyte opony  z samochodów osobowych – raz w roku zgodnie z informacją podaną na 

harmonogramie lub bezpośrednie przekazanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku zgodnie z informacją podaną na 

harmonogramie lub bezpośrednie przekazanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

Przeterminowane leki – oddanie do specjalistycznych pojemników umieszczonych w 

aptekach lub bezpośrednie przekazanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

 

Chemikalia (odpady chemiczne) –bezpośrednie przekazanie do Gminnego Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

Zużyte baterie – oddanie do specjalistycznych pojemników umieszczonych w budynkach: 

Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz placówek szkolnych lub bezpośrednie 

przekazanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 



Zużyte akumulatory – oddanie w placówkach handlowych przy zakupie nowego 

akumulatora lub bezpośrednie przekazanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

 

 

       Worek Żółty  

       TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE  
Tu wrzucamy:  
tworzywa sztuczne, opakowania plastikowe, opakowania typu PET,  

HDPE, LDPE, PE, PP  

butelki plastikowe po napojach,  

butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,  

plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),  

plastikowe zakrętki,  

woreczki, torebki z tworzyw sztucznych i reklamówki,  

tacki do pakowania mięsa, plastikowe koszyczki po owocach,  

konewki, doniczki, wiaderka plastikowe,  

puszki po napojach, konserwach,  

drobny złom żelazny oraz metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia),  

taśmy stalowe, armatura, rury metalowe,  

żeliwne garnki, pokrywki ze słoików,  

kapsle, metalowe nakrętki,  

folia aluminiowa, folie metalowe, tubki metalowe.  

opakowania typu tetrapak,  

kartony po napojach (sokach, mleku, itp.).  

Tu nie wrzucamy:  

x butelek i opakowań po olejach silnikowych**, smarach**,  

x opakowań po lekach**, środkach chemicznych**,  

x styropianu*, gumy*,  

x sprzętu RTV i AGD**,  

x opakowań po środkach chwasto – czy owadobójczych**,  

x zabawki plastikowe nie zawierające elementów elektronicznych*,  

x odpadów higienicznych (podpasek, wacików, pampersów, zużytych chusteczek, itp.)*,  

x opakowań po aerozolach*,  

x puszek po farbach, lakierach**,  

x baterii**,  

 

Uwaga!  

Butelki, opakowania, puszki powinny być czyste, opróżnione z resztek zawartości, mogą 

zawierać etykiety. Butelki muszą być zgniecione przed włożeniem ich do worka.  

 

 

 

 

 



       Worek Zielony  

       SZKŁO  
 

Tu wrzucamy:  
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,  

butelki po napojach alkoholowych,  

szklane opakowania po kosmetykach  

 

Tu nie wrzucamy:  

x porcelany, fajansu i ceramiki*,  

x żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych**,  

x reflektorów i izolatorów**,  

x ekranów i lamp telewizyjnych**,  

x luster**,  

x szyb samochodowych i okiennych**.  

 

Uwaga!  

Butelki i słoiki powinny być czyste, opróżnione z resztek zawartości, mogą zawierać etykiety. 

Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z 

niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej 

energochłonne.  

 
 

       Worek brązowy  

       BIOODPADY  
Tu wrzucamy:  
odpady kuchenne (obierki oraz resztki owoców i warzyw),  

skorupki jaj, łupiny orzechów,  

resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,  

fusy po kawie i herbacie, także z papierowym filtrem,  

resztki kwiatów doniczkowych i ciętych,  

ziemię doniczkową,  

trawę, liście, gałęzie, zrębki,  

czysty nieperfumowany papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe,  

inne odpady z ogrodu.  

 

Tu nie wrzucamy:  

x resztek mięsa i kości*,  

x zepsutej żywności*,  

x odchodów zwierzęcych, żwirku/piasku z kuwet dla zwierząt*,  

x papierosów i niedopałków*,  

 

Uwaga!  

Odpady biodegradowalne możesz również kompostować na własnej działce. 

 

 

 

 

 



       Worek Niebieski  

       PAPIER I TEKTURA  
Tu wrzucamy:  
gazety i czasopisma,  

książki,  

katalogi, reklamy, ulotki niewoskowane,  

zużyte zeszyty, koperty, papier szkolny i biurowy,  

mapy,  

papierowe torby i worki,  

 

kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.  

 

Tu nie wrzucamy:  

x kartonów i tektury pokrytej folią (np. opakowań typu tetrapak po mleku, napojach),  

x tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, 

twarogu)*,  

x kalki, papieru termicznego i faksowego*,  

x tapet*,  

x odpadów higienicznych (wacików, podpasek, pampersów)*,  

x worków po cemencie*, itp.  

 

Uwaga!  

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne 

elementy metalowe lub plastikowe. Kartony, pudełka kartonowe muszą być zgniecione. 

Pamiętaj, aby papier był suchy. Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 

drzew.  

 

 
 

       Kubeł  

       ODPADY ZMIESZANE – POZOSTAŁOŚCI Z SEGREGACJI  
Tu wrzucamy:  
pozostałości z segregacji,  

opakowania styropianowe, gumę,  

odpady higieniczne (podpaski, waciki, pampersy, itp.),  

zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne,  

tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu),  

kalkę, papier termiczny i faksowy, tapety,  

zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,  

porcelanę, fajans i ceramikę,  

doniczki ceramiczne,  

resztki mięsa i kości,  

zepsutą żywność,  

odchody zwierzęce, żwirek/piasek z kuwet dla zwierząt,  

papierosy i niedopałki,  

opakowania po aerozolach.  

 
* - wrzuć do pojemnika z odpadami niesegregowanymi  

** - przekaż do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub 

innego specjalnie wyznaczonego do celu miejsca 

 



Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Mnichu 

przy ul. Bielskiej 23b (dawna oczyszczalnia BOS), jest czynny: 

 Poniedziałek  – w godz. od 10.00 do 18.00, 

 Środa  – w godz. od 10.00 do 18.00, 

 Czwartek       – w godz. od 10.00 do 13.00, 

 Piątek            – w godz. od 10.00 do 13.00, 

 Sobota  – w godz. od 9.00 do 13.00. 

Zabrania się pozostawiania odpadów na wjeździe oraz przerzucania ich na teren Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poza godzinami otwarcia. Obiekt Punktu jest 

objęty monitoringiem, w związku z powyższym wobec osób, które będą pozostawiać odpady 

w miejscu niedozwolonym, zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddawać: 

tworzywa sztuczne 

szkło 

metal 

papier 

opakowania wielomateriałowe 

odpady ulegające biodegradacji 

odpady budowlane i rozbiórkowe 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 

zużyte opony 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

zużyte baterie i akumulatory 

przeterminowane leki 

chemikalia – odpady chemiczne, opakowania po środkach chwasto- lub 

owadobójczych 

butelki i opakowania po olejach silnikowych smarach 

puszki po farbach, lakierach 

lustra 

szyby samochodowe i okienne 

Deklaracja o wysokości opłaty: 

Do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej, na 

której powstają odpady komunalne. W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości 

obowiązek złożenia deklaracji  powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

Natomiast w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji należy złożyć w terminie  

14 dni od zaistnienia zmiany nową deklarację.  

Przesłankami do złożenia nowej deklaracji są: 

 Zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. narodziny dziecka, śmierć 

osoby, zmiana miejsca zamieszkania, powrót ze studiów w okresie letnim) 

 W przypadku rodzin wielodzietnych, które mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z 

opłaty bądź zwolnienie przestaje przysługiwać 

 Zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. 

W sytuacji, kiedy budynek przestaje być zamieszkały należy złożyć tzw. deklarację zerową, w 

której właściciel zaznacza pozycję „Wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty”. 

Terminy płatności za odpady pozostają bez zmian tj: 

 za I kwartał do 30 marca 2017 r. 

 za II kwartał do 30 czerwca 2017 r. 

 za III kwartał do 30 września 2017 r. 

 za IV kwartał do 15 grudnia 2017 r. 

Wysokość opłaty wynosi: 



 8,00 zł miesięcznie od osoby przy zbiórce selektywnej 

 20,00 zł miesięcznie od osoby przy zbiórce nieselektywnej 

 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na terenie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 

Z częściowego zwolnienia z opłaty mogą skorzystać rodziny wielodzietne, warunkiem 

jednak jest gospodarowanie odpadów w sposób selektywny oraz posiadanie przez 

wszystkich członków rodziny wielodzietnej ważnej Karty Dużej Rodziny. 

Wysokość zwolnienia miesięcznie: 

1) w przypadku cztero*- lub pięcioosobowej rodziny wielodzietnej 7,00 zł; 

2) w przypadku rodziny sześcioosobowej 14,00 zł; 

3) w przypadku rodziny siedmioosobowej 21,00 zł; 

4) w przypadku rodziny ośmioosobowej 28,00 zł; 

5) w przypadku rodziny dziewięcioosobowej i większej 35,00 zł. 

* czteroosobowa rodzina - dotyczy wyłącznie rodzica samotnie wychowującego troje dzieci.  

 


