
GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STUDZIENICE 

 
Gminny System Gospodarowania Odpadami obejmuje nieruchomości stale zamieszkałe 

na terenie Gminy Studzienice. Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 23,00 zł 

miesięcznie od osoby, a w przypadku zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w 

kompostowniku przydomowym przysługuje ulga w wysokości 1,50 zł od osoby miesięcznie. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest dokumentem na podstawie 

którego następuje naliczenie opłaty, jej złożenie jest obowiązkowe w ciągu 14 dni od momentu 

zamieszkania dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy. Wszystkie 

okoliczności mające wpływ na zmianę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

powinny zostać zgłoszone w formie zmiany deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Szczególnym przypadkiem jest wyprowadzenie się z 

nieruchomości, sytuacja ta wymaga złożenia deklaracji tzw. „zerowej”.  

  

 

ODPADY KOMUNALNE ODBIERANE OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI 

- papier; 

- szkło; 

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

- odpady biodegradowalne; 

- popiół; 

- odpady zmieszane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO SIĘ DZIEJE Z NASZYMI ODPADAMI PO ODEBRANIU ICH Z 

NIERUCHOMOŚĆI? 

 
Przewoźnik dostarcza odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie, na wjeździe 

odpady zostają zważone i złożone w hali w której zostaną poddane selekcji. Gdy odpady są 

posegregowane w sposób prawidłowy droga odpadów od wjazdu do hali do ich przekazania recyklerom 

jest stosunkowo krótka. Po trafieniu na linię segregacji z odpadów zostają ręcznie wyciągnięte inne 

frakcje, które nie powinny się tam znajdować np. butelki podlegają selekcji kolorystycznej, PET 

biały/zielony/niebieski. Recykling tych wyrobów jest najtańszy, a cena odpadu najwyższa. Szkło jest 

wybrane i musi być poddane rozdrobnieniu, ponieważ nie może być zanieczyszczone innymi 

materiałami. Odpady BIO nie trafiają do sortowni, tylko do kompostowni. Dlatego ważne jest, by 

odpady BIO oddawać w pojemnikach lub workach biodegradowalnych, nie plastikowych. Niestety 

często zdarza się, że odpady te nadal trafiają do kontenerów z odpadami zmieszanymi i muszą zostać 

podane sortowaniu ręcznemu i automatycznemu. Po przejściu przez kabinę sortowniczą, odpady trafiają 

do rozdrabniarki do wstępnego rozdrobnienia, następnie trafia do sita balistycznego gdzie następuje 

podział odpadów na trzy frakcje: podsitową – przekazywana do biologicznego przetwarzania w 

kompostowni, nadsitową lekką – przeznaczoną do produkcji paliw alternatywnych i nadsitową ciężką 

przekazywana do prasowania i dalszego recyklingu. 

 

 Nie bez powodu harmonogram odbioru odpadów wskazuje daty dla każdej frakcji oddzielnie, 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sierznie przyjmujący odpady z terenu naszej gminy przyjmuje 

je na swój teren po uprzednim zważeniu odpadów, a na koniec miesiąca wystawia rachunek dla gminy. 

Każda frakcja jest rozliczona za tonę według obowiązującego cennika w Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów w Sierznie, najtańsze są odpady zebrane selektywnie podlegające recyklingowi, a najwięcej 

nas kosztują odpady zmieszane. 

 

 Mieszkańcy mają zdecydowany wpływ na to by zredukować koszty ponoszone na 

funkcjonowanie gospodarki odpadami. Właściwa segregacja odpadów w miejscu ich powstawania 

przyczyni się do zmniejszenia całkowitej masy odpadów zmieszanych odbieranych z terenu gminy, co 

przełoży się docelowo na obniżenie poniesionych kosztów. 

 

Gminy mają ustawowy obowiązek osiągania wymaganych poziomów recyklingu. Z roku na rok 

poziomy te będą wzrastać. Odpady zebrane w sposób selektywny, nie wymagają czyszczenia i mogą 

zostać poddane recyklingowi. Oczywiście odzyskuje się też cenne frakcje z odpadów zmieszanych, 

jednak poprzez silne zabrudzenie, brak możliwości wysortowania wszystkich odpadów, szansa na 

poddanie recyklingowi ilości odpadów w masie pozwalającej na osiągnięcie poziomu zostaje 

pogrzebana wraz z balastem, który nie nadaje się do recyklingu. Za nieosiągnięcie wymaganych 

poziomów Gmina zostanie ukarana karą pieniężną.  

 

 Od ubiegłego roku prowadzone są cykliczne kontrole pojemników na odpady, będą one 

nadal kontynuowane, a zawartość pojemników lub worków poszczególnych przekazywanych 

frakcji odpadów w których znajdą się odpady niepożądane nie będą odbierane. W przypadku 

powtarzających się w tym zakresie naruszeń zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w 

sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właściciel 

nieruchomości zostanie obciążony podwyższoną stawką opłaty w wysokości 69,00 złotych 

miesięcznie od każdego mieszkańca. 

 

 


