INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIDRA
DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I. SKŁADANIE DEKLARACJI
1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. Poz.
1439 z zm.) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór
odpadów komunalnych, w Urzędzie Gminy Sidra przy ul. Rynek 5 lub
listownie (wzór druku do pobrania w Urzędzie Gminy Sidra lub na stronie
biuletynu informacji publicznej www.ug-sidra.pbip.pl lub stronie internetowej
www.gmina-sidra.pl zakładka Pliki do pobrania)
2. Deklaracje nowe należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Opłaty na terenie Gminy Sidra zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sidra
XV/100/20 z dnia 30 listopada 2020 roku wynoszą:
24, 00 zł -zbierane w sposób selektywny,
48,00 zł -stawka podwyższona w przypadku niesegregowania
odpadów,
 zwolnienie w wysokości 1,00 zł z miesięcznej opłaty od 1 mieszkańca
deklarującego kompostowanie bioodpadów w przydomowym
kompostowniku (24,00zł -1,00 zł = 23,00 zł – budynki jednorodzinne)




II. SPOSÓB SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
1.Zgodnie z regulaminem Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sidra uchwalonym przez Radę Gminy Sidra Nr XI/78/2020 z dnia 18 lutego
2020 r. na terenie Gminy obowiązuje:
- w zabudowie jednorodzinnej przy selektywnej zbiórce system workowy
- w zabudowie wielorodzinnej przy selektywnej zbiórce system pojemniki,
worki, kontenery
- przy odpadach zmieszanych pojemniki co najmniej 80 l
- żużel i popiół z palenisk domowych odbierany będzie w mocnych,
nieuszkodzonych workach w okresie od października do marca.
2.Inne odpady komunalne będzie można dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sidrze przy ul. Fabrycznej ( Zakład
Komunalny).
-odpady te będą odbierane od mieszkańców Gminy Sidra, którzy opłacili opłatę
za odbiór odpadów komunalnych, bez dodatkowych opłat
- punkt ten będzie otwarty w każdy piątek roboczy w godzinach 10:00- 18:00

Opady przyjmowane w PSZOK gminy Sidra
Rodzaj
Nazwa
przyjmujemy
nie przyjmujemy na PSZOK
kartony,papiery,torebki
papierowe itp. gazety,
opakowań powlekanych folią
Opakowania z papieru czasopisma,foldery,
lub kalką itp.,papieru
Papier i tektura
i tektury
książki,zeszyty bez
zatłuszczonego, tapet itp.,
plastikowych okładek,papier
szkolny, biurowy itp.
styropianu pobudowlanego,folii
poprodukcyjnej i z gospodarstw
butelki typu PET i po chemii
rolnych ,wenflonów,
gosp., kubeczki po lodach,
strzykawek i innych art.
margarynach, jogurtach
Opakowania z
medycznych, opakowań z
itp.folia, plastikowe
Tworzywa sztuczne
tworzyw sztucznych
zawartością itp.,wiaderek z
zakrętki,miski,
zawartością,doniczek z
wanienki,wiaderka,
zawartością ziemi, zderzaków,
doniczki,itp.
kołpaków, plastików
samochodowych itp.,
Opakowania
kartoniki po sokach, mleku, opakowań wielomateriałowych
Opakowania
wielomateriałowe
zupach itp.,
z zawartością itp.
wielomateriałowe
szkła żaroodpornego,ceramiki,
zniczy z zawartością
słoiki, butelki (wstępnie
wosku,reflektorów, itp.,szyby
Opakowania ze szkła oczyszczone bez zawartości okienne, drzwiowe itp.szyb
Szkło
i nakrętek)
zbrojonych, szyb klejonych np.
samochodowych,
laminowanych itp.,
odpadów medycznych,
Przeterminowane
Leki przeterminowane przeterminowane leki
strzykawek, igieł, wenflonów,
leki
opatrunków itp.
puszki i pojemniki po
farbach, detergentach,
pojemników bez oryginalnych
środkach ochrony roślin, itp.
etykiet, które określałyby
Chemikalia
przyjmowane tylko z
Chemikalia
zawartość pojemnika
oryginalnymi etykietami
pojemników z zawartością
określających zawartość
pojemnika
Zużyte baterie i
baterie i akumulatory bez
akumulatory z
Baterie i akumulatory zawartości pierwiastków
gospodarstw
niebezpiecznych,
domowych
telewizory kineskopowe,
laptopy, notebooki,
kalkulatory, komputery,
odkurzacze, roboty
kuchenne, telefony,
Zużyte urządzenia
Zużyty sprzęt
zmywarki, pralki,
elektryczne i
sprzętu zdekompletowanego,
elektryczny i
mikrofalówki, maszyny do
elektroniczne
elektroniczny
szycia, żelazka, grzejniki
elektryczne, wentylatory
elektryczne, tostery, kamery,
aparaty fotograficzne,
maszyny do pisania, tostery,

Meble i inne odpady Odpady
wielkogabarytowe wielkogabarytowe

opiekacze i inne urządzenia
domowe elektryczne
niezawierające substancji
niebezpiecznych, lodówki,
zamrażalki, chłodziarki,
klimatyzatory zawierające
freon itp.,
tapczany, fotele, pufy,
wykładziny, dywany,
materace, pierzyny,
poduszki itp.,

gruz betonowy zmieszany z
odpadami poremontowymi
Zmieszane odpady z
pobudowanymi np. płytami
betonu, gruzu
gruz betonowy,płytki
karton gips, styropianem,
łazienkowe,cegły,dachówki,
Odpady budowlane i ceglanego,
foliami, piankami itp.gruzu w
umywalki, wc
rozbiórkowe z prac odpadowych
postaci masy sypkiej,gruz
kompakt,tynki, tapety,
prowadzonych we materiałów
ceglany zmieszany z odpadami
ceramicznych i
okleiny- 500 kg z jednej
własnym zakresie
poremontowymi
elementów
nieruchomości w ciągu roku
pobudowanymi np. płytami
wyposażenia
karton gips, styropianem,
foliami, piankami itp.,
opony z rowerów, wózków,
motorowerów i motocykli
oraz pojazdów o całkowitej
masie do 3,5 tony, które nie opon z ciągników, maszyn
Zużyte opony
są wykorzystywane do
rolniczych, samochodów
Zużyte opony
prowadzenia dzi-10 sztuk
ciężarowych itp.,
rocznie od gospodarstwa
domowegoałalności
gospodarczejpuszki aluminiowe po
napojach,puszki po
Opakowania z metali konserwach, metale nie
Metale
opakowaniowe np. blachy,
rurki itp.
– odzież brudna, przemoczona
Odzież i tekstylia
zużyta odzież i tekstylia
Odzież i tekstylia
lub zaolejona.
3. Gmina Sidra wyposaży nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych
segregowanych.
III. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. Opłaty wnosi się bez wezwania w wysokości złożonej deklaracji: w kasie Urzędu Gminy Sidra lub
na konto:
BS Sokółka Nr 15 8093 0000 0000 1140 2000 0080
2. TERMINY WPŁAT:
a/ za okres - I kw . do 15 KWIETNIA danego roku
b/ za okres - II kw . do 15 LIPCA danego roku
c/ za okres - III kw. do 15 PAŹDZIERNIKA danego roku
d/ za okres - IV kw. do 15 GRUDNIA danego roku.

PAPIER
- do worka
niebieskiego

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2020 r.
SZKŁO
PLASTIK i
BIOODPADY
ODPADY
METALE
- do worka
KOMUNALNE
brązowego lub
ZMIESZANE DO
- do worka
do
worka
do
POJEMNIKA
zielonego
żółtego
przydomowego
kompostownik
aWrzucamy:
Wrzucamy:
Wrzucamy:
Wrzucamy:

Wrzucamy:
- opakowania z
papieru, karton, tekturę
(także falistą),
- katalogi, ulotki,
prospekty,
- gazety i czasopisma,
- papier szkolny i
biurowy, zadrukowane
kartki,
- zeszyty i książki,
- papier pakowy,
koperty.
Uwaga:
Zanim wrzucisz
do pojemnika:
- usuń części, które
nie są z papieru –
naklejki, taśma
klejąca,
- kartony złóż
na płasko.

Nie wrzucamy:
- kartonów po napojach
i mleku,
- opakowań
z zawartością, (np.
żywnością, wapnem,
cementem itp.).
- papieru
woskowanego,
natłuszczanego, papieru
z folią,
- pampersów i
artykułów
higienicznych (np.
waciki, podpaski,
pieluchy, ręczniki
papierowe i zużyte
chusteczki),
- tapet i papieru
termicznego
- papierowych
worków po
nawozach i
materiałach
budowlanych.

- opakowania ze szkła
bezbarwnego i
kolorowego bez
zakrętek oraz
zawartości,
- słoiki i butelki
po napojach
i żywności,
- opakowania szklane
po kosmetykach.
Uwaga:
Zanim wrzucisz
do worka, usuń resztki
produktów.

Nie wrzucamy:
- butelek i słoików
z zawartością,
- luster i szkła
zbrojonego,
- fajansu, porcelany,
ceramiki, szkła
żaroodpornego
(np. talerze, doniczki),
- zużytych żarówek,
świetlówek i
reflektorów,
- luster, szkła
samochodowego
i okularowego,
- zakrętek, kapsli
i korków
- opakowania po
lekach,
rozpuszczalnikach

i olejach
silnikowych,
- zniczy z
zawartością
wosku.

- odkręcone i zgniecione
butelki po napojach (typu
PET),
- nakrętki, kapsle i
zakrętki od słoików,
- torebki i czyste
worki foliowe,
- kartony po
mleku/sokach,
- puszki po
żywnościach,
- folia aluminiowa,
- opakowania po
środkach czystości,
kosmetykach,
- opakowania
plastikowe po
żywności,
- drobny złom żelazny
oraz drobny złom metali
kolorowych (np.
zabawki, puszki,
narzędzia).

- odpadki
warzywne i
owocowe,
- resztki jedzenia,
- gałęzie drzew i
krzewów,
- skoszoną trawę,
liście, kwiaty,
- trociny i korę
drzew.

Wszystko, czego nie możemy
wrzucić do pozostałych
selektywnie segregowanych
odpadów:
- kości,
- opakowania zabrudzone
olejami,
- styropian i tworzywa
piankowe,
- zabawki, gumy i silikony,
- plastikowe części
samochodowe,
- worki po cemencie
lub zaprawach,
- kalki, tapety,
- pampersy i środki higieny
osobistej,
- szyby okienne, szkło
zbrojone, kryształy, lustra,
szkło klejone,
- fajans, porcelanę (kubki,
talerze), lustra samochodowe.

Nie wrzucamy:
- opakowań po lekach i
zużytych artykułów
medycznych,
- butelek po olejach
spożywczych,
- pojemników z
zawartością,
- puszek po farbach i
lakierach,
- opakowania po
aerozolach,
- sprzętu AGD,
- zużytych baterii i
akumulatorów,
- opakowań po olejach
silnikowych,
chłodniczych i środkach
żrących
- części samochodowych,
- zabawek plastikowych
- styropianu, gumy.

Nie wrzucamy:
- ziemi i kamieni,
- popiołu z węgla
kamiennego,
- drewna
impregnowanego,
- kości i odchodów
zwierząt
- leków,
- płyt wiórowych.

Nie wrzucamy:
- odpady niebezpieczne
(przeterminowanych leków i
chemikaliów,
- zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD,
- zużytych baterii i
akumulatorów,
- mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i
rozbiórkowych,
- zużytych opon.

