
NOWY SYSTEM GOSPODARKI 

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 

TERENIE GMINY DUKLA 



OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Gmina  musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie 
tworząc warunki niezbędne do ich utrzymania w tym: 

1. Obejmuje wszystkich mieszkańców gminy systemem   
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów  -  

Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów. 

3. Nadzoruje zadania z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi powierzone podmiotom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, 



CZEMU MA SŁUŻYĆ NOWA USTAWA 

- Likwidacji dzikich wysypisk śmieci, 

- Poprawie stanu środowiska, 

- Ograniczeniu masy składowanych odpadów, 



DLACZEGO GMINA OGŁOSIŁA PRZETARG NA 

ODBIÓR ODPADÓW 

Burmistrz  Dukli zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, musiał zorganizować 
przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

 

 
Zgodnie z nowymi przepisami Gospodarka  

Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli, która  

świadczyła dotychczas usługi w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy, 

bez udziału w przetargu, nie mogła świadczyć tych usług.  

 



SKĄD SIĘ WZIĘŁY CENY ZA ODBIÓR ODPADÓW 

Na cenę odbioru i zagospodarowania 

odpadów wpływ mają m.in. koszty: 

- odbierania i transportu odpadów, 

- zagospodarowania odpadów, 

- tworzenia i utrzymania gminnych   

punktów selektywnej zbiórki odpadów, 

-  obsługi administracyjnej tego systemu. 

 

 



GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY NIESEGREGOWANE, 

BIODEGRADOWALNE I POPIOŁY 

  

 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami   

Gmina Dukla została przypisana do Regionu Południowo –  

Zachodniego. 

 

 

Odpady niesegregowane, biodegradowalne 

 i popioły dostarczane są do Regionalnej  

Instalacji Przetwarzania Odpadów w  

Krośnie ul. Białobrzeska. 



GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY SEGREGOWANE 

Odpady Segregowane trafią do Gminnego 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dukli 

(GPZO) przy ul. Pocztowej. Na istniejącej linii 

sortowniczej odpady te zostaną dosegregowane 

na poszczególne frakcje w tym na: papier, 

metale, szkło kolorowe i białe oraz plastik 

 



WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!! 

 Odpady to nie tylko zbędne „śmieci”, które należy wyrzucić do 
śmietnika. Odpady to także surowce wtórne: papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, złom oraz odpady organiczne i odpady niebezpieczne, które 
można wykorzystać lub unieszkodliwić. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im więcej osób segreguje odpady, tym większa 
gwarancja na obniżenie stawek i utrzymanie ich przez jak 
najdłuższy okres w niezmienionej wysokości.  

 



ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W NASZEJ GMINIE -  

CZYLI CO GDZIE WRZUCAMY  

  Wrzucamy: 

  - butelki typu PET, opakowania po płynach i napojach, opakowania po płynach  

    i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki, folie i reklamówki, plastikowe  

    pojemniki i koszyki po owocach, plastikowe nakrętki, 

  - gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, czyste torby i worki  
    papierowe, tektura i kartony, 

  - puszki aluminiowe po napojach, folie aluminiowe, drobny złom, puszki z  
    blachy, stalowej, kapsle z butelek, pokrywki ze słoików, żeliwne garnki. 
   

 

  Nie wrzucamy: 
  - pojemniki po produktach lekarskich, styropian,  

    puszki po farbach i lakierach, pojemniki po 

    aerozolach, 

 ` - zabrudzony papier opakowaniowy, 

  - pampersy, 

  - baterie. 



ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W NASZEJ GMINIE -  

CZYLI CO GDZIE WRZUCAMY  

    

   Wrzucamy: 
       - opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki,  

     słoiki, itp. wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami 

 

    Nie wrzucamy: 
       - luster i szkła zbrojonego, 

     - fajansu i porcelany, 

     - zużytych żarówek, 

     - lamp jarzeniowych, 

     - stłuczki szklanej, 

     - szkła nietłukącego typu  

       Duralex, Arcoroc, Vereco 

      



ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W NASZEJ GMINIE -  

CZYLI CO GDZIE WRZUCAMY  

   Wrzucamy: 
    - odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, 
    kwiatów domowych, balkonowych (części roślin), 

    - odpady zielone z pielęgnacji zieleńców (skoszone trawy, liście, 

    trociny drzew), 

    - obierki i resztki po owocach i warzywach. 

   Nie wrzucamy: 
    - odpadów zielonych które połączone są z drewnem, plastikiem,     
                  szkłem. 

 

 

 
 

Odpady biodegradowalne możemy również zagospodarować  

we własnym zakresie poprzez składowanie na przydomowych  

kompostownikach.  

   



ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W NASZEJ GMINIE -  

CZYLI CO GDZIE WRZUCAMY  

   

  Pozostałe odpady, które nie podlegają segregacji wrzucamy 

  do worka czarnego lub pojemnika, a są to m.in. : 

  - pampersy, waciki, ręczniki papierowe, 

  - odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są  

    opakowaniami, 

  - ceramika, 

  - przedmioty wykorzystywane do utrzymania czystości,  

    higieny osobistej, 

  - zabrudzony papier opakowaniowy, 

  - itp. 

    

 

 

 

 



INNE RODZAJE ODPADÓW 

Odpady wielkogabarytowe:    

   -meble, materace, dywany itp. można dostarczyć nieodpłatnie

    do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów  

    komunalnych (GPZO). Odpady będą też  2 razy w roku  

    odbierane sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki;  

    

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:   

   - można dostarczyć nieodpłatnie do gminnego punktu  

   selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPZO). Odpady  

   będą też 2 razy w roku odbierane sprzed posesji podczas  

   zorganizowanej zbiórki;  

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe:    

   - można dostarczyć nieodpłatnie do gminnego punktu  

   selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (GPZO).  

 

 

 

 



INNE RODZAJE ODPADÓW 

Przeterminowane leki: 

   - należy dostarczyć do pojemników ustawionych w aptekach  

   na terenie Gminy Dukla, 

 

 

 

Zużyte baterie: 

   - należy dostarczyć do pojemników ustawionych na terenie  
   Gminy Dukla (m.in. pojemnik przed Urzędem Miejskim w Dukli), 
   lub gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych  

 

 

 

Inne odpady niebezpieczne: 

   - w szczególności: zużyte oleje silnikowe, farby, kleje,  
   rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki  
   czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna 
   oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy  
   fluorescencyjne i akumulatory  oraz opony można dostarczyć 
   nieodpłatnie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
   komunalnych 



JAKĄ OPŁATĘ MIESIĘCZNĄ TRZEBA PŁACIĆ ZA 

ODPADY KOMUNALNE OD 1 LIPCA 2013R.  

            Segreguję odpady 

 

 

+              +                 +              = opłata niższa = 10,50 zł 

          Jak obliczyć opłaty w swoim domu? 

     stawka x ilość osób = należna kwota 

     np. 3 osoby x 10,50zł  = 31,50 zł 

     Do zapłaty: 32,00 zł 

Nie segreguję odpadów 

       

         

                     stawka x ilość osób = należna kwota 

    = wyższa opłata = 14,50 zł       np. 3 osoby x 14,50zł  = 43,50 zł 

                      Do zapłaty: 44,00 zł  

 

 

Odpady 

niesegregowane 



JAKĄ OPŁATĘ MIESIĘCZNĄ TRZEBA PŁACIĆ ZA 

ODPADY KOMUNALNE OD 1 LIPCA 2013R.  
 

 Przypominamy, że w przypadku opłat za odbiór odpadów nie będą 

do mieszkańców wysyłane rachunki. Mieszkańcy sami muszą dokonać 

wpłaty zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji. 

 

Opłaty należy uiszczać za okres 2 miesięcy np. 

       - za miesiąc lipiec i sierpień do 10 września 
 

 Opłaty można również wnosić za okres  

1 miesiąca np. 

       - za miesiąc lipiec do 10 sierpnia  

 

Nr konta: 

PBS Sanok O/Dukla 85 8642 1096 2010 96001833 0001 

 

 



GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW 
 Nie musimy już czekać aż firma  

przyjedzie i odbierze od nas niepotrzebną  

lodówkę, meble, czy też stary telewizor. 

Od 1 lipca 2013 roku czynny jest Gminny 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

 w Dukli gdzie możemy nieodpłatnie  

zawieść odpady wielkogabarytowe, zużyty  

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady  

z drobnych robót budowlanych oraz  

odpady segregowane. 

 Dla potrzeb mieszkańców punkt jest  

czynny od poniedziałku do piątku w  

godzinach od 7.00 do 17.00 oraz 

w soboty od 7.00 do 15.00 
   

  
 



ZALETY NOWEGO SYSTEMU 

Eliminacja praktyk nielegalnego pozbywania się 

odpadów. 

   Wszyscy będą płacić opłatę śmieciową, więc 

nikomu nie będzie  opłacało  się wyrzucać 

śmieci do lasów – brak dzikich wysypisk śmieci. 

 



- Odbiór od mieszkańców wszystkich odpadów, 

- Brak konieczności zawierania umów 

indywidualnych z przedsiębiorcą, 

- Poprawa stanu środowiska. 



NOWE CENY 

 Zgodnie z uchwałą nr XXXV/228/13 Rady Miejskiej  

w Dukli nowe stawki  za odpady niesegregowane – 14,00 zł  

i odpady segregowane – 9,00 zł zaczną obowiązywać po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego i od pierwszego dnia 

następnego miesiąca. 

 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  


