
Urząd Miejski w Bolkowie
ul. Rynek 1

59-420 Bolków

Telefon: 75 7413213, 75 7413215
Faks: 75 7413394 

INFORMACJA 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Z TERENU GMINY BOLKÓW
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza 
się co miesiąc, bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca.  
Termin wniesienia pierwszej opłaty upłynął 25 lipca 2013 r.

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  można 
dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Bolkowie, u inkasenta  
w sołectwach lub przelewem  na konto Gminy Bolków, Rynek 1,  
59-420 Bolków Nr:  14 8647 1059 0400 0518 2004 0004.  
UWAGA! W rubryce „tytułem”, należy wpisać: „opłata za odpady 
i adres nieruchomości jakiej dotyczy wniesiona opłata”.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynosi  11 zł za osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny. 
W ramach opłaty odbierana jest każda ilość odpadów wytworzonych 
przez mieszkańca. 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych  stawka za pojemnik 
110l/120l z odpadami komunalnymi wynosi 11 zł, jeżeli odpady 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wysokość opłaty 
za pojemnik o innej pojemności określa uchwała Rady Miejskiej w 
Bolkowie z dnia 28 czerwca 2013 r. NR XXXII/224/13.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza 
Bolkowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania 
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników  
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
ma zapewnić WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. 

Zasady 

segregacji 
odpadów 

od 1 lipca 2013 r.

PSZOK 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych: zlokalizowany na terenie 
byłego wysypiska śmieci w Wierzchosławicach,  
czynny od wtorku do soboty w godzinach  
11.00 do 17.00.
 
W tym miejscu są odbierane 
następujące odpady: zużyte opony, gruz  
z drobnych remontów, niesprawny sprzęt AGD  
i RTV, odpady zielone, baterie i akumulatory, meble, 
odzież, przeterminowane lekarstwa, świetlówki, 
puszki po farbach i butelki po rozpuszczalnikach.

Do PSZOK  nie są przyjmowane: odpady zawierające 
azbest, szyby i części samochodowe, szkło zbrojone 
i hartowane, styropian, wełna mineralna, papa, 
zmieszane i selektywnie zbierane odpady komunalne. 

Szczegółowe informacje o PSZOK zawiera uchwała 
Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXVI/177/12 z dnia 
21.12.2012 r.

więcej informacji znajdziesz na 

www.bolkow.pl/odpady



ODPADY  
OPAKOWANIOWE SZKLANE 

zbierane w ZIELONYCH, ogólnodostępnych 
pojemnikach, rozstawionych na terenie gminy:

Należy wrzucać:
puste opakowania ze szkła bezbarwnego 
i kolorowego bez nakrętek (np. słoiki, butelki 
po napojach, itp.),
stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń 
metalami i tworzywami.

Nie należy wrzucać:
szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb 
samochodowych, kineskopów,
ceramiki, fajansu, porcelany, zniczy, naczyń 
żaroodpornych,
żarówek, świetlówek, termometrów,
opakowań po lekach,
wyrobów ze szkła hartowanego,
kapsli, zatyczek i zakrętek.

ODPADY SUROWCOWE 
(tzw. SUCHE), 

zbierane w ŻÓŁTYCH pojemnikach (lub 
workach w zabudowie jednorodzinnej):

Należy wrzucać:
puste, niezakręcone butelki plastikowe  po napojach 
(np. typu PET, PE)  oraz zakrętki od tych butelek,
puste pojemniki plastikowe po kosmetykach 
i środkach czystości – tzw. chemii gospodarczej 
(np. opakowania po mydle, szamponach, płynach),
plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra,
czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych,
papier (gazety, książki, zeszyty, tektura itp.).

Nie należy wrzucać:
odpadów  wielomateriałowych (np. kartonów 
po sokach i produktach mlecznych),
opakowań plastikowych po: kefirach, jogurtach, 
serkach, margarynach, smalcu, lodach,
opakowań po medykamentach,
tworzyw piankowych, wszystkich 
wyrobów styropianowych (opakowań, 
tacek, kubków itp.), 
produktów  z tworzyw sztucznych typu: 
zabawki, szczotki, szczoteczki do zębów, 
strzykawki,
opakowań i butelek po: tłuszczach, 
olejach, smarach, puszek po farbach, 
lakierach i rozpuszczalnikach,
opakowań po środkach chwastobójczych 
i owadobójczych,
sprzętu AGD i plastikowych części 
samochodowych.

ODPADY ZMIESZANE, 
zbierane w CZARNYCH, METALOWYCH, BRĄZOWYCH  

lub CIEMNOZIELONYCH pojemnikach:

Należy wrzucać:
odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach 
i produktach mlecznych),
opakowania plastikowe po: kefirach, jogurtach, 
serkach, margarynach, smalcu, lodach,
opakowania z aluminium (puszki po piwie, puste 
dezodoranty),
drobny złom żelazny i metale kolorowe (zakrętki 
od butelek i słoików),
popiół, worki z odkurzacza, niedopałki papierosów,
pieluchy dziecięce (pampersy),
artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata, 
podpaski, tubki po paście i zużyte szczoteczki 
do zębów),
ścinki tapet, wykładzin podłogowych,
porcelanę, płytki ceramiczne, potłuczone szyby, 
gumę, skórę (np. zużyte buty, 
torebki),
resztki świec, 
zużyte zapalniczki, 
biodegradowalne odpady 
kuchenne, zepsute artykuły 
spożywcze, resztki obiadowe,
odpady drewniane (surowe i 
malowane),
tkaniny,  zdjęcia, negatywy 
fotograficzne, zabawki.

Zabrania się  wrzucania do wymienionych wyżej pojemników: gruzu  i odpadów niebezpiecznych (np. baterii, 
świetlówek, przeterminowanych lekarstw, puszek po farbach, butelek po rozcieńczalnikach, środków ochrony roślin), 
opon, elektrośmieci.   Te odpady zbierane są wyłącznie w wyznaczonych do tego punktach oraz w PSZOK.


