
 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

w Gminie Korzenna w 2018r.  
 

➢ Zbiórka odpadów odbywa się wzdłuż wyznaczonych tras wywozu od godz. 8.00 zgodnie z obowiązującym  

harmonogramem. Odbiór odpadów realizowany jest przez firmę SUEZ Małopolska sp. z o.o., oddział Nowy 

Sącz ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz.   

 
➢ Odbiór odpadów segregowanych następuje wg. zasad:  

- papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, odpady ulegające biodegradacji – 
zgromadzone w workach, wystawionych na trasach odbioru, zgodnie z harmonogramem,  
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wystawione 
na trasach odbioru, raz w roku, po wcześniejszym ogłoszeniu, 
-  odpady niebezpieczne (np. baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, 
środków do impregnacji drewna, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, 
opakowaniach po aerozolach-  przekazuje się je w workach lub pojemnikach) oraz szyby - wystawione na 
trasach odbioru, raz w roku, po wcześniejszym ogłoszeniu,  
- popioły i żużle, odpady remontowe i budowlane, inne odpady – w miarę potrzeby, na indywidualne 
zgłoszenie właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy lub bezpośrednio Wykonawcy za dodatkową opłatą. 

 
➢ Raz w miesiącu funkcjonuje  mobilny punkt selektywnej zbiórki koło budynku Urzędu Gminy Korzenna 

realizowany przez ww. firmę w ostatnią sobotę miesiąca, w godzinach od 8.00 do 14.00, do którego 
mieszkaniec może dostarczyć odpady zbierane w sposób selektywny. 

 
UWAGA! Za odpady dostarczone do punktu zapłaci Gmina za wyjątkiem: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,   
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, popiołów i żużli, odpadów remontowych 

   i budowlanych, odpadów niebezpiecznych, innych odpadów, za które zapłaci mieszkaniec, bezpośrednio                        

u Wykonawcy wg. obowiązującego  cennika. 

 
➢ Mieszkaniec otrzymuje od sołtysa worki na odpady komunalne wraz z kodami kreskowymi wg. zgłoszonego 

zapotrzebowania, z których ma obowiązek rozliczenia się i ewentualnego zwrotu.  

➢ Opłatę za odpady należy uiścić zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji w kasie Urzędu Gminy, u sołtysa             

lub przelewem na rachunek bankowy: 
 
  

           Bank Spółdzielczy w Grybowie o/Korzenna 

84 797 1026 0020 0200 0071 0003 

  
  w   terminach:  
➢ I rata – do 15 marca  
➢ II rata – do 15 maja  
➢ III rata – do 15 września  
➢ IV rata – do 15 listopada 

 
 

 
 



ZASADY SEGREGACJI 
 

Rodzaje worków  Można wrzucać  Nie wrzucać 
     

Worek zielony         ➢   butelki szklane ✗ szyb okiennych  

SZKŁO (białe i kolorowe) ➢   słoje i słoiki po przetworach        i samochodowych 

  ✗ szkła zbrojonego i luster 

   ✗ szkła gospodarczego (szklanki, 

   kieliszki, miski, talerze, porcelana) 

   ✗ żarówek, świetlówek 

   ✗ doniczek 

   ✗ zniczy 

   ✗ termometrów 

   ✗ szklanych opakowań po 

         lekarstwach 
     

Worek żółty ➢ butelki plastikowe ✗ pojemników po olejach, 

TWORZYWA SZTUCZNE ➢ pojemniki plastikowe       smarach 

OPAKOWANIA ➢ kartony po napojach ✗ opakowań po lekarstwach 

WIELOMATERIAŁOWE ➢ folie, woreczki, reklamówki        środkach ochrony roślin 

METAL       z tworzyw sztucznych ✗ jednorazowych pieluch 

 ➢ plastikowe okładki z książek  ✗ pojemników po aerozolach 

       i zeszytów ✗ puszek po farbach 

 ➢   metalowe puszki po napojach,   

       sokach, konserwach   

 ➢ drobny złom   
     

Worek niebieski ➢ gazety, magazyny, czasopisma ✗ zdjęć 

PAPIER ➢ katalogi ✗ papieru pokrytego 

 ➢ kartony, pudełka       przeźroczystą folią 

 ➢ stare zeszyty, książki ✗ jednorazowych pieluch 

 ➢ torebki papierowe ✗ tapet 

 ➢ tektura falista   
     

Worek brązowy ➢ skoszona trawa ✗ popiołu ze spalania węgla 

ODPADY 

BIODEGRADOWALNE ➢  opadłe liście   

 
➢

➢ 

 kwiaty 

 resztki kuchenne   
     

Worek czarny ➢ pozostałe odpady nie podlegające ✗ odpadów niebezpiecznych 

ODPADY ZMIESZANE       segregacji   
      

 

Zasady prawidłowej segregacji: 
1. Zanim wrzucisz odpad do worka zmniejsz jego objętość poprzez zgniecenie! 

2. Nie wyrzucaj opakowań z resztkami jedzenia! 

3. Nie tłucz szkła przed wrzuceniem go do worka! 
 

Uwaga!  
➢ Opakowania wielomateriałowe są to opakowania wykonane, z co najmniej dwóch różnych materiałów, których 
nie można ręcznie oddzielić np. kartony po sokach,   

➢ Zgodnie z obowiązującymi przepisami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa 
domowego jak np. sprzęt RTV i AGD, a także akumulatory, opony można oddać w ramach zakupu nowych w 
placówkach handlowych,  

➢ W ramach opłaty właściciele nieruchomości otrzymają worki na odpady. 

 

Pouczenie:  

Odpady należy wystawiać najwcześniej w przeddzień zbiórki od godziny 18 -ej, jednak nie później niż 

do godziny 8-ej dnia zbiórki. 
 

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Korzenna (tel. 18 440 66 35), 

na stronie internetowej www.korzenna.pl lub u Sołtysa Wsi 

http://www.korzenna.pl/

