
INFORMATOR 

DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY PAWŁÓW

WRZUCAJ!  plastikowe butelki po napojach (tzw. PET)  
 plastikowe pojemniki po napojach  i produktach  butelki  
i pojemniki po kosmetykach, chemii gospodarczej  folie  
i torebki plastikowe oraz folie aluminiowe  puszki po napojach, 
konserwach  metalowe nakrętki i kapsle i inny złom  zabawki
PAMIĘTAJ! Zanim wrzucisz do worka opróżnij z zawartości  
i zgnieć.
NIE WRZUCAJ!  pojemników z zawartością  tworzyw 
piankowych i styropianu  pojemników po środkach chemicznych 
(farbach, lakierach)  pojemników po środkach ochrony roślin  
 baterii  puszek i opakowań po farbach  i lakierach  
 opakowań  metalowych  z jakąkolwiek zawartością

PLASTIK • METAL

WOREK ŻÓŁTY

WRZUCAJ!  gazety, czasopisma, ulotki  książki, zeszyty  
 torebki papierowe  pudła z tektury  inne opakowania 
tekturowe  kartony po napojach i mleku  papier zabrudzo-
ny, zatłuszczony  papier powlekany folią i woskowany
PAMIĘTAJ! Zanim wrzucisz do worka kartony, torebki złóż  
na płasko lub wypełnij papierem.
NIE WRZUCAJ!  papierów higienicznych

PAPIER • TEKTURA
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

WOREK NIEBIESKI  ODBIÓR RAZ W MIESIĄCU

WRZUCAJ!  opakowania ze szkła tj. butelki, słoiki, szklan-
ki, itp.  stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami  
i tworzywami
PAMIĘTAJ! Zanim wrzucisz do worka usuń: nakrętki, wieczka, 
kapsle, resztki produktów
NIE WRZUCAJ!  szyb, luster, szkła zbrojonego  naczyń 
żaroodpornych  świetlówek, żarówek  porcelany, ceramiki, 
fajansu  arkoroku  luminarku

SZKŁO

WOREK ZIELONY  ODBIÓR RAZ NA KWARTAŁ

WRZUCAJ!  resztki żywności, fusy po kawie i herbacie  
 obierki z owoców i warzyw, skorupki jaj  skoszoną trawę, 
liście, trociny, drobne gałęzie

BIO ODPADY

ZAGOSPODAROWANE WE WŁASNYM ZAKRESIE 
M.IN. KOMPOSTOWNIK

 ODBIÓR RAZ W MIESIĄCU

WRZUCAJ!  artykuły higieniczne (patyczki higienicz-
ne, pieluchy itp.)  ścinki tapet i wykładzin podłogowych  
 porcelana, potłuczone szyby  worki z odkurzacza  
 guma  szczoteczki do zębów  negatywy fotograficz-
ne, zdjęcia  segregatory, resztki świec  niedopałki papie-
rosów, zapalniczki

ODPADY ZMIESZANE

POJEMNIK  ODBIÓR RAZ W MIESIĄCU

W PODANYM TERMNIE WYSTAW!  stare meble  wersal-
ki i inne odpady wielkogabarytowe   zużyte pralki, lodów-
ki, radia, telewizory i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny  
 zużyte opony samochodowe także te z maszyn rolniczych

INNE ODPADY

„WYSTAWKA” PRZED POSESJĘ  RAZ W ROKU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pawłów

Od 2015 roku czeka nas wiele zmian 
związanych z gospodarką odpadami 
na terenie gminy Pawłów. 

W listopadzie 2014 roku,  w postępowaniu 
przetargowym, wybrana została nowa 

firma tj. Tonsmeier Wschód, która od stycznia 2015 do grudnia 
2016 roku będzie odbierać odpady komunalne od mieszkańców 
naszej gminy. W niniejszej ulotce znajdą Państwo praktyczne infor-
macje o systemie gospodarki odpadami na terenie gminy Pawłów.

Z poważaniem,
Marek Wojtas

Wójt Gminy Pawłów

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

SYSTEM 

GOSPODARKI ODPADAMI



 POJEMNIKI
Gmina Pawłów przejęła od mieszkańców obowiązek wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki i zakupiła 240 litrowe pojemniki. Zostaną 
one bezpłatnie dostarczone do mieszkańców. Warunkiem otrzy-
mania pojemnika jest złożenie deklaracji oraz niezaleganie  
z opłatami za odpady. Odpady segregowane będą nadal zbierane  
w systemie  trzyworkowym. W worki niebieskie należy gromadzić 
makulaturę, papier i opakowania wielomateriałowe, w żółte odpady 
z tworzyw sztucznych i metalowych, w worki zielone zbieramy szkło.

Właściciele nieruchomości o trudnym dojeździe gromadzą  
zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne w czarnych workach  
zamiast w pojemnikach. Osoby te otrzymają specjalne harmonogramy 
odbioru odpadów.

 ODBIÓR ODPADÓW
Od 1 stycznia 2015 roku zmianie ulegnie harmonogram 

wywozu odpadów. Nowe harmonogramy dostarczy mieszkańcom 
firma odbierająca odpady oraz można go będzie pobrać ze strony 
internetowej urzędu. Wszelkie zmiany terminów odbioru  zostaną 
podane z wyprzedzeniem na stronie internetowej urzędu, przez 
sołtysów lub sms-em (warunek złożenie w Urzędzie oświadczenia 
o zgodzie na otrzymywanie wiadomości sms). Nieruchomości,  
do których jest utrudniony dojazd otrzymają odrębny harmonogram 
odbioru odpadów.

 OPŁATY
Opłata za odbiór odpadów naliczana jest w zależności od 

liczby osób faktycznie zamieszkujących (nie zameldowanych) 
na danej nieruchomości. 

Podstawą do wyliczenia, uiszczenia oraz egzekwowania miesięcz-
nej opłaty jest złożona deklaracja. W ramach dokonanej opłaty zostanie 
odebrana każda ilość odpadów wystawionych przez mieszkańców.

Od stycznia 2015 roku miesięczna stawka za odbiór 
odpadów wynosi:

Stawka za odpady segregowane:
  gospodarstwo zamieszkałe przez 1 mieszkańca  

opłata miesięczna wynosi – 6,00 zł;
  gospodarstwo zamieszkałe przez 2 mieszkańców  

opłata miesięczna wynosi – 9,80 zł;
  gospodarstwo zamieszkałe przez 3 lub 4 mieszkańców 

opłata miesięczna wynosi – 16,00 zł;
  gospodarstwo zamieszkałe przez 5 i więcej mieszkańców 

opłata miesięczna wynosi – 22,50 zł;
Stawka za odpady niesegregowane:

  gospodarstwo zamieszkałe przez 1 mieszkańca  
opłata miesięczna wynosi – 12,00 zł;

  gospodarstwo zamieszkałe przez 2 mieszkańców  
opłata miesięczna wynosi – 19,60 zł;

  gospodarstwo zamieszkałe przez 3 lub 4 mieszkańców  
opłata miesięczna wynosi – 32,00 zł;

  gospodarstwo zamieszkałe przez 5 i więcej mieszkańców 
opłata miesięczna wynosi – 45,00 zł

 TERMINY PŁATNOŚCI
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek do wniesienia opłaty 

raz na kwartał. Opłaty należy dokonać w terminie poboru podatku 
bez uprzedniego wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące  
kalendarzowe, w następujących terminach:

  do 15 marca za miesiące: styczeń, luty i marzec
  do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec
  do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień
  do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień

Opłaty należy wnosić gotówką u inkasenta (sołtysa), lub na poczcie, 
bądź w banku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy  
w Pawłowie ze wskazaniem w tytule przelewu adresu nieruchomości. 

Nr konta, na które należy wpłacać opłatę:
27 8518 0006 2001 0000 0462 0013

 ZMIANY DEKLARACJI
Mieszkańcy, którzy złożyli już deklarację, w przypadku takich 

zdarzeń jak: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wyjazd  
na studia stacjonarne, wyjazd poza granicę kraju, ale również zmiana 
adresu lub nazwiska,w mają obowiązek złożenia korekty deklaracji  
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
powyższego zdarzenia.

 DODATKOWE INFORMACJE
Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpada-

mi komunalnymi na terenie gminy Pawłów znajdziecie Państwo  
na stronie internetowej: www.pawlow.pl (w zakładce „Dla 
Mieszkańca/Gospodarka Odpadami”). Niezbędne druki  
i formularze dostępne są w Urzędzie Gminy w Pawłowie pok. nr 13 
oraz na stronie internetowej. 

Wszelkie wątpliwości lub uwagi można zgłaszać:
 pod nr tel. 41 272 16 70 wew. 123 
 e-mailem: jaroslaw.zapala@pawlow.pl 

Ilu
str

ac
je:

 w
ww

.fr
ee

de
sig

nfi
le.

co
m

W 2015 roku opłaty nie będą podwyższone. 
Mniej natomiast zapłacą osoby samotnie zamieszkujące. 


