
/aktualizacja 09.2017 r./ 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło  

Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy naszej Gminy. 

Po raz kolejny, wbrew stanowisku samorządów, zmieniają się zasady odbioru śmieci. Minister Jan 

Szyszko wydał rozporządzenie, którego skutkiem jest całkowita zmiana zasad 

gospodarowania wszelkimi odpadami. Decyzja ta będzie miała zdecydowany wpływa na ceny 

odbioru śmieci, które już teraz zdecydowanie wzrastają. Gminy nigdy nie były zwolennikami tych 

rozwiązań. Przez lata tworzyliśmy bardzo elastyczny, przyjazny mieszkańcom, system. Niestety, co 

kilka lat, zderzamy się ze zmianami wprowadzanymi przez kolejnych ministrów. Nowe zasady odbioru 

śmieci obowiązują od 1 lipca tego roku. W naszej gminie zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2018r., 

po rozstrzygnięciu obowiązującego nas przetargu. Wspólnie z radnymi Gminy Kadzidło 

opracowaliśmy zasady odbioru odpadów. Nowe zasady wprowadzone przez ministra Jan Szyszko 

zmuszają nas do odrębnego zbierania szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali, 

odpadów biodegradowalnych. Będzie to dla nas, mieszkańców wsi, bardzo kłopotliwe, 

jednak zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia w życie ministerialnego rozporządzenia. 

Proszę, byśmy wszyscy pamiętali, że nie gminy są autorem tych zmian. Proszę, byśmy 

pamiętali, że to nie gminy korzystają z tych kłopotliwych rozwiązań. Pieniądze jakie wpłacamy za 

śmieci, nie są zamieniane na gminne inwestycje. Przeciwnie. W całości są przekazywane firmie, które 

wygrywa przetarg i wywozi śmieci z terenu gminy. Jest to dla nas bardzo krzywdzące. Nie mając 

żadnych korzyści, odpowiadamy za całe to przedsięwzięcie. Dlatego też, bardzo Państwa 

proszę, proszę wszystkich mieszkańców naszej gminy, o szczególną wyrozumiałość i mądrość w 

ocenie zachodzących zmian. 

 Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zasady odbioru odpadów przyjęte przez Radę 

Gminy Kadzidło. Wszyscy musimy pamiętać, że częstotliwość odbierania śmieci jednoznacznie 

wpływa na cenę usługi, inaczej mówiąc, na obciążenie naszych domowych budżetów. Staraliśmy się 

jak najroztropniej przemyśleć tę kwestię, wiedząc, że każdy z nas, mieszkańców gminy, ma inne 

wyobrażenie sposobu odbioru, produkuje różne ilości odpadów, chciałby je oddawać z różną 

częstotliwością. Musieliśmy te wszelkie odmienne oczekiwania ujednolicić, mając świadomość jak 

bardzo trudne jest to przedsięwzięcie. Przyjęte zasady stały się podstawą do przygotowania 

dokumentów przetargowych. Niestety, w związku z tak dużymi zmianami narzuconymi przez Ministra 

Środowiska, nie jesteśmy dzisiaj w stanie zagwarantować, że ceny za śmieci nie zmienią się. 

Wszystko wskazuje na to, że mogą wzrosnąć. Taką właśnie tendencję obserwujemy już teraz w 

sąsiednich gminach, które musiały przeprowadzić postępowania przetargowe.  

 

Instrukcja segregacji odpadów od 01.01.2018 r.: 
 

1. Papier - pojemnik/worek niebieski – przyjmowany nieodpłatnie w Punkcie 
Gromadzenia Odpadów w nieograniczonej ilości 

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,  torby i worki papierowe. 

Nie wrzucamy: 

  ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,  papieru lakierowanego i 
powleczonego folią,  papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,  kartonów po mleku 
i napojach,  papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach 
budowlanych,  tapet,  pieluch jednorazowych i podpasek,  zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,  ubrań. 

2. Szkło - pojemnik/worek zielony - przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie 
Gromadzenia Odpadów w nieograniczonej ilości 
 



Wrzucamy: 

  butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych),  szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale 
połączonych kilku surowców). 

Nie wrzucamy: 

  ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,  szkła okularowego,  szkła 
żaroodpornego,  zniczy z zawartością wosku,  żarówek i 
świetlówek,  reflektorów,  opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych,  luster,  szyb okiennych i zbrojonych,  monitorów i lamp 
telewizyjnych,  termometrów i strzykawek. 

3. Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty – odbierane co 8 tygodni  
i przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Gromadzenia Odpadów  

Wrzucamy: 

  odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,  nakrętki, o ile nie zbieramy ich 
osobno w ramach akcji dobroczynnych,  plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych,  opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),  opakowania 
po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do 
zębów) itp.,  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,  aluminiowe puszki po 
napojach i sokach,  puszki po konserwach,  folię aluminiową,  metale kolorowe,  kapsle, 
zakrętki od słoików,  zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z 
trwale połączonych kilku surowców). 

Nie wrzucamy: 

  butelek i pojemników z zawartością,  opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych,  opakowań po olejach silnikowych,  części samochodowych,  zużytych baterii i 
akumulatorów,  puszek i pojemników po farbach i lakierach,  zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD. 
 

4. Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy – przyjmowane 
nieodpłatnie w Punkcie Gromadzenia Odpadów w nieograniczonej ilości 

Wrzucamy: 

  odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),  gałęzie drzew i krzewów,  skoszoną 
trawę, liście, kwiaty,  trociny i korę drzew,  resztki jedzenia. 

Nie wrzucamy: 

  kości zwierząt,  odchodów zwierząt,  popiołu z węgla kamiennego,  leków,  drewna 
impregnowanego,  płyt wiórowych i MDF,  ziemi i kamieni,  innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych).  

5. Odpady komunalne zmieszane i pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej 

zbiórki – odbierane co 2 tygodnie. 

 

Z wyrazami najwyższego szacunku 

Dariusz Łukaszewski     Jan Mirosław Kulasik 

Wójt Gminy Kadzidło     Przewodniczący Rady Gminy 

 


