
 

 

                          ROK 2018 -  KOLOROWA REFORMA w SEGREGACJI ODPADÓW 

 

Od stycznia 2018 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów, w gminie zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji.  Przepisy 

wprowadzają model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji: 

szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. 

We wrześniu br. Rada Gminy Lipie podjęła dwie uchwały regulujące kwestie gospodarki 

odpadami, tj. uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Lipie oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Segregacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem obejmuje ich gromadzenie w pojemnikach 

(workach) w czterech kolorach. Odpady z papieru, w tym tektury, zbierać będziemy w workach koloru 

niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”. Odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła w 

workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. Do worków koloru żółtego będziemy 

wrzucać odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe. Worki oznaczone 

będą napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Do worków koloru brązowego oznaczonych napisem 

„Bio” zbierać będziemy odpady ulegające biodegradacji. Szczegółowe informacje dotyczące segregacji 

zawiera tabela poniżej.    

 

 

 

 



Worek niebieski 
Papier 

Worek zielony 
Szkło 

Worek żółty 
Metale i tworzywa 

sztuczne 

Worek brązowy 
BIO 
 

 
 
 
 

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. 
 

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 zbrojeniowych, 

• monitorów i lamp 
telewizyjnych, 

• termometrów            
i strzykawek. 

 

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,                  
i 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, 

Wrzucamy: 

• odpadki warzyw          
i owoców (w tym 
obierki itp.), 

• gałęzie drzew               
i krzewów, 

• skoszoną trawę, 
liście i 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). 

 



• opakowań po 
olejach 
silnikowych, 

• części 
samochodowych, 

• zużytych baterii i 
akumulatorów, 

• puszek i 
pojemników po 
farbach i 
lakierach, 

• zużytego sprzętu 
elektronicznego, 
elektronicznego i 
AGD. 

 

 

Worki do segregacji odpadów będą na bieżąco dostarczane podczas kolejnych zbiórek 

 

Co do kosza?  

Do kosza należy wrzucać odpady komunalne pozostałe po segregacji, a także popiół i żużel 

paleniskowy, przy czym nie może być gorący, ani zalewany wodą! 

Częstotliwość zbiórek odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych 

Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe, sezonowo zamieszkałe: 

 

- od stycznia do maja – jeden raz w miesiącu 

- od czerwca do września – dwa razy w miesiącu 

- od października do grudnia – jeden raz w miesiącu 

 

Cmentarze: 

- dwa razy w miesiącu przez cały rok  

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz zużyte opony od samochodów 

osobowych: 

– tzw. zbiórki u źródła  dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu. 

 

Odpady budowlano-remontowe(rozbiórkowe) 



- pochodzące z remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na 

wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę w ilości 500 

kg na nieruchomość na rok – odpady oddajemy do PSZOK bezpłatnie, transport we własnym zakresie;    

- prowadzone przez firmy budowlane - należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten                                cel 

przeznaczonych pojemnikach; odpady te będą odbierane przez podmiot zajmujący się odbiorem 

odpadów komunalnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu; koszty pokrywa zamawiający. 

 
Odpady biodegradowalne  (zielone)  

- należy poddawać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania na własne potrzeby, 

natomiast w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela, odpady te 

można wystawić w odpowiednio przeznaczonym do tego worku w terminie zbiórek określonych w 

harmonogramie 

Przeterminowane leki i ich opakowania 

- należy wrzucać do specjalnego pojemnika (konfiskatora) znajdującego się w Ośrodku Zdrowia w Lipiu 

oraz w punktach aptecznych na terenie gminy Lipie. 

PSZOK 

Niezależnie od powyższego odpady zbierane selektywnie można przekazać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK), zlokalizowanym przy Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków w Lipiu (ul. Ziołowa 10), czynnym w poniedziałki od 7.30 do  15.30 oraz piątki od 7.30 do 

14.00. Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów dostępny jest w regulaminie PSZOK oraz  na 

stronie ww.lipie.pl w zakładce Środowisko.    

 

W dniu 19.10.2017r. rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Lipie w roku 2018. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZOM Zbigniew 

Strach, czyli ta sama, która obecnie świadczy usługi na terenie naszej gminy. Pomimo, iż od stycznia 

2018 r. zwiększa się zakres segregacji odpadów, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych nie ulegną zmianie i pozostaną na poziomie opłat dotychczasowych. 


