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ZASADY WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Odpady segregujemy nie tylko po to, by żyło się nam lepiej. Robimy to również dla naszych dzieci. To właśnie 

one najbardziej odczują zmiany w środowisku naturalnym, jeśli nadal nie będziemy postępować z odpadami 

w odpowiedni sposób. 

Z każdym rokiem powstaje coraz więcej odpadów komunalnych, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jest to 

jeden z bardzo poważnych problemów naszej cywilizacji. Zmieszane odpady, które nie są poddane procesowi 

segregacji i nie są zagospodarowane w odpowiedni sposób trafiają na nieustannie powiększające się 

składowiska odpadów. Powstawanie odpadów powinno być zatem eliminowane lub ograniczane zarówno 

przez wytwarzających odpady jak i ich odbiorców.  

Oto wskazówki jak należy postępować, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów: 

 Robiąc zakupy pamiętajmy o tym, aby były one przemyślane co oznacza, że powinniśmy kupować 

tylko tyle, ile naprawdę potrzebujemy i kupujemy zawsze to, co jest nam niezbędne. 

 Zawsze zabierajmy na zakupy ze sobą torbę z materiału wielokrotnego użytku - torba taka jest 

pojemna, wytrzymała i będzie służyć nam przez długi czas, a po złożeniu zajmuje niewiele miejsca. 

 Unikajmy jednorazowych naczyń np. plastikowych sztućców i talerzyków. 

 Unikajmy plastiku, puszek, oraz niepotrzebnych opakowań. 

 Stosujmy opakowania produktów wielokrotnego użytku, które dają nam gwarancję oszczędności                       

i ochrony środowiska. 

 Kupujmy produkty w opakowaniach zwrotnych, które można powtórnie wykorzystać: np. zamiast 

butelek plastikowych wybierajmy butelki szklane. 

 Ograniczajmy ilość zbędnej korespondencji papierowej poprzez wysyłanie korespondencji pocztą 

elektroniczną zamiast tradycyjnych listów. 

 Zrezygnujmy z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów 

bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej. 

 Róbmy wydruki dwustronne. 

 Jeśli jest to  to możliwe, wykorzystujmy papier wcześniej zapisany jednostronnie. 

 Kupujmy zamiast zwykłych, jednorazowych baterii akumulatorki, które można wielokrotnie ładować. 

 Jeżeli mamy możliwość, to kompostujmy odpady zielone. Jest to najbogatsze źródło materii 

organicznej w formie próchnicy. Próchnica posłuży do nawożenia ogródka. 

 Rozdzielmy opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od tekturki, folię 

aluminiową  zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach od pojemniczka. 

 Zanim wyrzucimy odpady surowcowe przygotujmy je tak, aby nadawały się do recyklingu. 

 Rzeczy używane, których już nie potrzebujemy np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, 

zabawki dla dzieci i sprzęty sportowe oddajmy instytucjom, które przekażą je potrzebującym. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców rośnie z roku na rok przy 

jednoczesnym zmniejszeniu ilości oddawanych odpadów segregowanych, a koszt oddania 1 tony 

odpadów zmieszanych jest wyższy niż cena odbioru przez firmę takiej samej ilości odpadów 

segregowanych. Dlatego opłaty za odpady rosną! 

 

Brak należytej segregacji powoduje podniesienie opłaty za odpady. Im wyższy koszt odbioru                                                

i zagospodarowania, tym większa stawka opłaty od mieszkańca. Tym samym koszty niewłaściwej lub 

niedokładnej segregacji ponoszą wszyscy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy są zobowiązane do ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia wyznaczonych poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa 

sztuczne i szkło oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. 



Nie osiągnięcie wskazanych prawem poziomów odzysku, skutkować będzie nałożeniem na gminę 

kar, co przełoży się na zwiększenie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania 

odpadami, a tym samym wzrost stawki opłaty za odpady. 

Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne takie jak woda czy energia.  Z odpadów mogą powstać 

np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, biżuteria, kosze, torebki a nawet meble 

czy ubrania.   
Zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów roślinnych zredukuje strumień odpadów komunalnych, co 

obniży koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. 

Szczegółowy sposób segregacji określa  Rozporządzenie Ministra Klimatu i środowiska  z dnia 10 maja 2021 

r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2021.906). 

Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od 

odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.  
 

Każdy mieszkaniec gminy Czudec ma obowiązek właściwego postępowania z odpadami 

wytworzonymi w gospodarstwie domowym, to znaczy wrzucania określonej ich frakcji do właściwego 

rodzaju i koloru worka, zgodnie z instrukcją przedstawioną w poniższej tabeli. 
 

ZASADY SEGREGACJI OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE CZUDEC 

Kolor worka Tu wrzucamy Czego nie należy 

wrzucać 
 

 

 plastikowe miski, wiadra, doniczki; 

opakowania z tworzyw sztucznych po      

żywności, kosmetykach oraz środkach 

czystości; 

 foliowe woreczki i reklamówki; 

 folię opakowaniową; 

 opakowania po wędlinach, owocach                                  

i warzywach; 

 puszki metalowe po napojach i żywności; 

  kapsle, zakrętki, tubki; 

 drobny złom żelazny; 

 metale kolorowe; 

  folię aluminiową; 

 opakowania po chipsach, kawie itp.;  

 wieczka po jogurtach, serkach; 

 metalowe opakowania po kosmetykach                

i art. spożywczych; 

 kartony po mleku i napojach. 

 zabrudzonych opakowań po         

olejach silnikowych, smarach                        

i płynach chłodniczych; 

 zabrudzonych opakowań po 

medykamentach, farbach, 

lakierach i środkach ochrony 

roślin; 

 styropianu, sidingu i innych 

materiałów budowlanych; 

  baterii i akumulatorów. 

 

 gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, 

zeszyty  i książki; 

 papier szkolny, biurowy oraz pakowy; 

  tekturę i kartony; 

 torby i worki papierowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpadów higienicznych tj. 

ręczników papierowych, 

zużytych chusteczek 

higienicznych; 

 kartonów po mleku                     

i napojach; 

 papierowych worków po 

nawozach i materiałach 

budowlanych; 

 tapet. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/19/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/19/1


Kolor worka Tu wrzucamy Czego nie należy 

wrzucać 
 

 

 butelki, słoiki i pojemniki ze szkła 

kolorowego  i bezbarwnego; 

 szklane opakowania po kosmetykach. 

 luster, szyb okiennych                             

i samochodowych; 

 ceramiki, porcelany, naczyń 

żaroodpornych, doniczek; 

 zniczy; 

 żarówek, lamp neonowych                           

i reflektorów; 

 ekranów i lamp 

telewizyjnych; 

 szkła okularowego. 

 

 

 

 

 

 
 

 pozostałości warzyw i owoców; 

 fusy po kawie i herbacie; 

 odpady kuchenne i spożywcze; 

 odpady z pielęgnacji ogrodów i 

trawników tj. skoszona trawa, liście, 

drobne gałęzie, trociny, kora drzew. 

 ziemi i kamieni; 

 popiołu 

 drewna impregnowanego; 

 kości; 

 odchodów zwierząt. 

 

 

 pozostałe odpady niekwalifikujące się do 

segregacji i nie będące odpadami 

niebezpiecznymi; 

 artykuły higieniczne; 

 pampersy; 

 zużyta odzież i obuwie; 

 artykuły piśmiennicze i biurowe; 

 płyty CD, DVD; 

 styropian opakowaniowy. 

 przeterminowanych leków                       

i chemikaliów;  

 zużytego sprzętu 

elektronicznego, RTV, AGD; 

 zużytych baterii                                 

i akumulatorów,  

 odpadów budowlanych                           

i rozbiórkowych, w tym 

styropianu budowlanego. 

 

Na każdy worek należy nakleić kod kreskowy!!! 

 

Na podstawie zczytanych kodów Urząd Gminy w Czudcu nadzoruje właściwą pracę firmy zbierającej odpady. 

Brak zczytanych kodów z danej nieruchomości jest podstawą do przeprowadzenia kontroli.  



PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Na terenie gminy Czudec działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany 

obok oczyszczalni ścieków w miejscowości Przedmieście Czudeckie (dz. nr ewid. 1541/1). PSZOK jest otwarty: 

 w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. od 13.00 do 17.00 

 w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. od 7.00  do 11.00 

Do PSZOK można dostarczać: 

 odpady wielkogabarytowe - do 500 kg na rok/gospodarstwo domowe; 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych (w tym gruzu) w ilości do 1000 kg na rok/gospodarstwo domowe, 

 zużyte opony - 8 szt na rok/gospodarstwo domowe; 

 popiół; 

 odpady zielone (tylko osoby nieposiadjące kompostownika); 

 przeterminowane leki; 

 zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne. 

Przypominamy, że odbiór odpadów należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu: 17 7172148 lub 

574 701 736 albo osobiście w Urzędzie Gminy w Czudcu, pok. nr 17.  

Za rozładunek odpadów dostarczonych do PSZOK i umieszczenie ich w odpowiednich kontenerach 

odpowiada oddający odpady. Właściwy kontener, w którym należy umieścić dany odpad wskazuje pracownik 

PSZOK. 

Ponadto na terenie gminy Czudec: 

1. Przeterminowane leki można dostarczyć do pojemników ustawionych w aptekach. 

2. Na zużyte świetlówki  i  żarówki energooszczędne ustawione są pojemniki w Urzędzie Gminy w Czudcu 

oraz w sklepie „Pstrągowiak” delikatesy PASSA w Pstrągowej. 

3. Przepracowane oleje można oddać do pojemnika ustawionego na Stacji Paliw w Czudcu przy                           

ul. Strumykowej 3 . 

4. Natomiast zużyte akumulatory  zostawić bezpłatnie u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie 

sprzedaży i wymiany zużytych akumulatorów. 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

- OGRANICZENIA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO SPALANIA PALIW  

Uchwała antysmogowa obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018 r. nakłada 

obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. 

Terminy wymiany urządzeń: 

 do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich 

produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej, 

 do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich 

produkcji, 

 do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji, 

 do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń 

określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, 

 bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5. 

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone 

używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie 

co najmniej 80%.  

Ponadto uchwała antysmogowa wprowadza zakaz  stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych 

kryteriów jakościowych tj. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 

węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%, biomasy stałej, której wilgotność przekracza 

20%. 

Gdzie szukać dofinansowania? 

Warto skorzystać z programu „Czyste Powietrze” w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do 

wymiany kotłów i pieców. Wnioski można składać internetowo poprzez stronę: 

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/, osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9 lub przy pomocy Gminnego Punktu 

Informacyjno- Konsultacyjnego w UG w Czudcu. 

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”  

Informujemy, że od dnia 28 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu działa   

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który realizuje następujące 

zadania: 

 Doradztwo i konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie; 

 Pomoc w przygotowaniu wniosku do dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację 

domu. 

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) 

Od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do CENTRALNEJ 

EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB). 

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych 

źródeł ogrzewania swoich domów. Zebranie tych informacji w bazie danych pozwoli podejmować skuteczne 

działania mające na celu poprawę jakości powietrza.  
 

CZAS NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI TO 12 MIESIĘCY: OD 1 LIPCA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2022 R. 

W PRZYPADKU NOWO POWSTAŁYCH BUDYNKÓW BĘDZIE TO TERMIN 14 DNI OD URUCHOMIENIA 

NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA. 
 

Sposób składania deklaracji : 

 w formie elektronicznej, dla osób mających podpis elektroniczny,  na stronie www.zone.gunb.gov.pl;  

 w formie papierowej – osobiście w tut. Urzędzie Gminy, za pośrednictwem którego dane zostaną 

przekazane do CEEB. 

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

