
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 

    W GMINIE  NIEDŹWIEDŹ  W 2021 R. 
                      
 

1. Od 1 stycznia 2021 roku firma PUK „EMPOL” Spółka z o.o. Oś. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, będzie nadal 

odbierać odpady komunalne stałe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i Placówek Oświatowych z terenu  Gminy 

Niedźwiedź. Szczegółowy sposób w jaki należy zbierać odpady do poszczególnych pojemników (lub worków) oraz harmonogram 

odbioru „śmieci” został precyzyjne opisany w ulotkach informacyjnych dostępnych w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, a  także na 

stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.  

2. PRZYPOMINAMY ŻE AKTUALNIE SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA. 

3. System odbioru odpadów komunalnych obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domki letniskowe oraz placówki 

oświatowe. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek 

ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę można uiścić na rachunek bankowy urzędu:  21 8808 0006 0020 0200 1153 0195, oraz na 

indywidualne konta podane w zawiadomieniach. 
Przypominamy o konieczności złożenia przez właścicieli nieruchomości (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy                          

o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 

do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty  lub w terminie 

14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. Deklaracje należy składać obowiązkowo do Urzędu Gminy Niedźwiedź. Formularz deklaracji dostępny w Urzędzie 

Gminy Niedźwiedź (Referat Gospodarki Komunalnej) oraz na stronie internetowej www.niedzwiedz.iap.pl.  

W przypadku nie złożenia deklaracji w ww. terminie, Wójt Gminy Niedźwiedź wyda decyzję określającą wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. STAWKI  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli kształtują się następująco:  

OD MIESZKAŃCA na nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Niedźwiedź Nr XXIV/150/2020 z dnia 26 listopada 2020 

 

NIERUCHOMOŚI 

ZAMIESZKAŁE 

ODPADY 

SEGREGOWANE 

W PRZYPADKU 

BRAKU 

SEGREGACJI  

 NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁE 

ODPADY  

SEGREGOWANE 

ODPADY 

ZMIESZANE 

 

 

Od mieszkańca 

27,00 zł/miesiąc lub 

23,00 zł/miesiąc w 

przypadku 

zdeklarowanego 

posiadania 

kompostownika 

108,00 zł/miesiąc 

opłata 

podwyższona 

wydawana w 

drodze decyzji 

administracyjnej  

 Za pojemnik 120 l 6,30 zł 25,20 zł 

     Za pojemnik 240 l 12,50 zł 50,00zł 

   Za pojemnik 1100 l 58,00 zł     232,00 zł 

Za worek 120 l 18,00 zł 72,00 zł 
 

6. Rada Gminy Niedźwiedź  dnia 26 listopada 2020  r., uchwałą Nr XXIV/150/2020  uchwaliła stawkę opłaty dla nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe  lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno  - wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie  przez część roku: 

 181,00 zł rocznie dla nieruchomości  prowadzących zbiórkę w sposób selektywny 

 724,00 zł rocznie dla nieruchomości  prowadzących zbiórkę w sposób nieselektywny wydawane w drodze  decyzji administracyjnej. 

Płatność  ryczałtu rocznego - wpłaty w 4  równych  ratach (45,25 zł)  w wyznaczonych terminach. 

7. Przypominamy, ze odpady typu szkło okienne, płyty gipsowo-kartonowe czy listwy plastikowe, styropian  są to odpady 

BUDOWLANE i nie można ich oddawać z odpadami segregowanymi. 

8. SEGREGACJA będzie polegała na gromadzeniu odpadów w 4 pojemnikach, 3 pojemniki będą przeznaczone na szkło, 

papier i plastik, natomiast jeden pojemnik na śmieci zmieszane – których nie można wysegregować – NIESEGREGOWANE.  + 

ewentualny worek na bioodpady. 

9. Wyłoniona w przetargu firma świadcząca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązana jest 

kontrolować odbierane odpady od mieszkańców gminy. W przypadku stwierdzenia braku segregacji u osób oświadczających 

segregowanie odpadów, firma powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy. Spowoduje to (w drodze decyzji wydanej przez Wójta Gminy 

Niedźwiedź) nałożenie na właściciela nieruchomości opłaty w wysokości czterokrotności stawki za segregowane czyli 108,00 zł. 

10. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Niedźwiedź oraz obowiązujące uchwały znajdują się na stronie urzędu: 

www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Niedźwiedź lub pod nr telefonu: 18 33 17 002 wew. 333 lub 334. 

11.  Kontakt do Firmy EMPOL odbierającej odpady z terenu gminy:  (18) 2625095/ 182625015                                                                     

( nadzór nad zbiórkami Pan Dariusz Ciesielski) 
 

 

 

                                                                                                                         Urząd Gminy Niedźwiedź 
                                                                                                                                                  34-735 Niedźwiedź 233 

                                                                                                                                                Województwo małopolskie 

                                                                                                                                                       Tel. (018) 33 17 002, 

     Fax. (018) 33 17 057 
                                                                                                                                                                              gmina@niedzwiedz.iap.pl 

                                                                                                                                                                         www.niedzwiedz.iap.pl 
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SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE NIEDŹWIEDŹ  

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Niedźwiedź (od 1 styczeń 2021 r. do 31 grudzień 2021 r.) 

UWAGA! Odbiór BIOODPADÓW w terminach wraz z odpadami niesegregowanymi. 
                 Odbiór SZKŁA w miesiącach: STYCZEŃ, MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ, LISTOPAD 
                 Odbiór odpadów WIELKOBARYTOWYCH I BUDOWLANYCH WYŁĄCZNIE na zgłoszenie do urzędu gminy, telefonicznie lub mailowo: 183317002 wew.333,                 
gmina@niedzwiedz.iap.pl w termiach: 

1)  zgłoszenie w MARCU 2021  odbiór w KWIETNIU 2021 
2) zgłoszenie we WRZESNIU 2021  odbiór w PAŹDZIERNIKU 2021 
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/136/2020 i Uchwałą Nr XXII/137/2020 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 24 września 2020r ustala się limit oddawanych opon w 
ilości 4 sztuk na gospodarstwo domowe, a także limit oddawanych odpadów budowlanych i wielkogabarytowych w ilości do 2 m3 od gospodarstwa 
domowego na rok. 

 Odpady komunalne (segregowane i niesegregowane) będą odbierane z poboczy dróg położonych najbliżej posesji poszczególnych właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych (droga osiedlowa, gminna, powiatowa), a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (w rozumieniu ustawy np. szkoły, przedszkola, 

instytucje i działalności gospodarcze) odpady będą odbierane z posesji. 

 Przeterminowane leki należy oddawać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach. 

 Zużyte baterie należy oddawać do pojemników ustawionych w Szkołach oraz w budynku Urzędu Gminy Niedźwiedź. 

 Worki na BIOODPADY oraz w uzasadnionych przypadkach (na wniosek właściciela nieruchomości) w miejscach z utrudnionym dojazdem (szczególnie 

zimą) worki na odpady komunalne, będą wydawane w Urzędzie Gminy Niedźwiedź (Referat Gospodarki Komunalnej), W przypadku nie wywiązania się z 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (segregacji odpadów), Wójt Gminy Niedźwiedź w drodze decyzji, naliczy opłatę wyższą, taką jak 

za odpady niesegregowane. 

                                                           
1 Osiedla: Krężele, Murzyny, Korce, Stramy, Gliniska, Rynek, Jamrozówka, Moskały, Grońskie, Potok, Podgronie, Cechy, Maciejki, Bulasy, Chudomięty. 
2 Nieruchomości położone wzdłuż „starej” drogi na Porębę Wielką. 
3 Od mostu przy Przedszkolu w Porębie Wielkiej do Leśniczówki. 
4 Od mostu na oś. Szwaje w Niedźwiedziu, a także osiedle Cieluchy. 

BIOODPADY  

(w worku o zabarwieniu 

brązowym) 

PLASTIK  

(TWORZYWA SZTUCZNE),  

(w pojemniku z napisem PLASTIK 

lub w worku o zabarwieniu żółtym) 

SZKŁO  

(w pojemniku z napisem 

SZKŁO lub w  worku  

o zabarwieniu zielonym) 

PAPIER  

I TEKTURA  

(w pojemniku 

z napisem PAPIER lub 

w worku o zabarwieniu 

niebieskim) 

NIESEGREGOWANE 

[zmieszane] 

- ODPADY POZOSTAŁE 

NIENADAJĄCE SIĘ DO SEGREGACJI  

(pojemnik z napisem 

NIESEGREGOWANE/ZMIESZANE lub 

worek koloru czarnego) 

- obierki z warzyw, owoców 

-resztki owoców i warzyw 

- skorupki z orzechów, 

- zużyta  kawa i herbata  

  (wraz z filtrami), 

 - kwiaty i pozostałości     

roślin, 

- liście, 

- trawa, 

- przycięte części drzew 

  i  krzewów, 

 

 

 

- plastikowe butelki po: 

 napojach 

 środkach czystości 

 środkach zmiękczających 

tkaniny 

 płynach do prania 

 środkach do pielęgnacji ciała 

- opakowania wielomateriałowe 

   po napojach,  sokach, mleku  

  (tzw. Tetra Pak), 

- plastikowe opakowania po         

  produktach spożywczych, 

- plastikowe worki, torebki,   

  reklamówki, 

- opakowania styropianowe 

- metal (puszki po napojach, puszki 

po konserwach, kapsle, zakrętki, 

garnki, druty, drobny złom 

metalowy, metale kolorowe) 

 

 

BUTELKI, POJEMNIKI LUB 

PUSZKI NALEŻY ZGNIEŚĆ 

PRZED WRZUCENIEM DO 

POJEMNIKA LUB WORKA ! 

 

- butelki i szklane  

  opakowania po   

  napojach i żywności, 

- butelki po napojach    

  alkoholowych, 

- słoiki (bez nakrętek,     

  zacisków gumowych  

  i uszczelek), 

- szklane opakowania  

  po  kosmetykach, 

- inne opakowania  

  szklane, 

 

 

Słoiki i butelki muszą być  

opróżnione i opłukane 

 

NIE WRZUCAĆ 

ceramika, doniczki, 
porcelana, szkło 
okularowe i żaroodporne, 
znicze z zawartością 
wosku, żarówki, 
świetlówki i reflektory, 
opakowania po lekach, 
rozpuszczalnikach i 
olejach silnikowych, lustra 
i szyby. 

-gazety, 

-czasopisma, 

-katalogi, prospekty 

 nielakierowane, 

- papier szkolny, 

- papier biurowy, 

- książki, 

- torebki papierowe, 

- tektura i kartony, 

- tekturowe i papierowe    

   opakowania z żywności, 

- zeszyty,  

- kalendarze 

  (nielakierowane), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- worki z odkurzacza, 

- sznurki i wstążki, 

- artykuły higieniczne, pieluchy 

- zużyta wata, waciki, ręczniki   papierowe, 

papier toaletowy, 

- szkło budowlane (szkło  

  zbrojone, szkło okienne), lustra 

- spodki, talerze, naczynia typu acro,       

doniczki, ceramika, porcelana, 

- popiół drzewny, z węgla i koksu, 

- niedopałki papierosów, 

- tworzywa sztuczne pochodzenia  

  medycznego, 

- mokre folie i folia aluminiowa, 

- odpady łączone z kilku frakcji   

  (metal-guma-tworzywo sztuczne), 

- prospekty, foliowane  

  i lakierowane katalogi, paragony 

- świeczki, znicze,  

- płyty CD/DVD, kasety, filmy, 

- opakowania po tonerach  

  i tuszach do drukarek, 

- zabawki składające się z wielu 

   frakcji, zabawki pluszowe 

- serwetki, obrusy, zasłony,  

- mocno zabrudzone ubrania         

- zepsuta żywność, , skorupki z jaj, 

odpadki z ryb, mięsa, kości itp. 

- tekstylia i ubrania 

Miesiąc 

Miejscowość i dzień wywozu odpadów komunalnych 

Podobin, 

część Niedźwiedzia1 

Poręba Wielka, 

część Niedźwiedzia2 
Koninki3 Konina4 

ODPADY 

SEGREGOWANE 

ODPADY 

NIESEGREGOWANE 

ODPADY 

SEGREGOWANE 

ODPADY 

NIESEGREGOWANE 

ODPADY 

SEGREGOWANE 

ODPADY 

NIESEGREGOWANE 

ODPADY 

SEGREGOWANE 

ODPADY 

NIESEGREGOWANE 

Styczeń 12 4 5 11 26 18 19 25 
Luty 9 1 2 8 23 15 16 22 
Marzec 9 1 2 8 23 15 16 22 
Kwiecień 6 10 13 12 27 19 20 26 
Maj 11 10 4 17 25 24 18 31 
Czerwiec 8 7,21 1 14,28 29 7,21 22 14,28 
Lipiec 13 5,19 6 12,26 27 5,19 20 12,26 
Sierpień 10 2,16 3 9,23 24 2,16 17 9,23 
Wrzesień 14 6,20 7 13,27 28 6,20 21 13,27 
Październik 12 4,18 5 11,25 26 4,18 19 11,25 
Listopad 2 8 9 15 16 22 23 29 
Grudzień 7 6 14 13 21 20 21 20 
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