
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

I. ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 

1996 r.  oraz stosownymi Uchwałami Rady Gminy w Oleśnie, od 1 lipca 2013 r. Gmina 

Olesno przejęła obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów od mieszkańców gminy. 

 Wprowadzane w w/w ustawie regulacje zmieniają dotychczasowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest objęcie wszystkich 

mieszkańców zbiórką odpadów, znaczne zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych oraz 

zwiększenie ilości odpadów segregowanych. 

Informujemy równocześnie, iż na terenie Gminy Olesno  wnoszenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (między innymi 

przedsiębiorcy, instytucje itp.) zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów 

komunalnych na zasadach dotychczasowych. Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Olesno.  

Z dniem 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych nie zawierają już  

indywidualnych umów na odbiór odpadów, są  natomiast zobowiązani do ponoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W ramach tej opłaty, gmina ma 

obowiązek odebrać i unieszkodliwić każdą ilość odpadów wytworzonych przez osoby 

zamieszkałe, oraz pokryć koszty związane z obsługą administracyjną systemu. 

 

II. DEKLARACJE 

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Olesno. Deklarację należy złożyć – w ciągu 14 dni 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na wysokość opłaty. 

Wzór deklaracji znajduje się w osobnym załączniku na stronie internetowej 

www.gminaolesno.pl, oraz jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Oleśnie, pokój nr 2.  Wszelka 

pomoc przy prawidłowym wypełnieniu deklaracji będzie dostępna w urzędzie jw. w pok. nr 2 

(telefon kontaktowy: 14 641 10 70). 

III. STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 

1. Gospodarstwo domowe jednoosobowe : 

- za odpady segregowane  - 8 zł,  

- za odpady niesegregowane 16 zł,  

      2. Gospodarstwo domowe dwuosobowe:  

           -   za odpady segregowane - 13 zł,  

           -  za odpady niesegregowane - 26 zł,  

      3. Gospodarstwo domowe powyżej dwóch osób: 

           - za odpady segregowane 23 zł,  

           - za odpady niesegregowane 46 zł.  

http://www.gminaolesno.pl/


Wnoszenie opłat - miesięczna stawka uiszczana w systemie kwartalnym, w terminach do:  

- 15 lutego, 

- 15 maja,  

- 15 sierpnia,  

- 15 listopada.  

Numer rachunku bankowego do dokonania wpłat: 

73  9462  1026  2003  3000  0039  0026 
Nowe Książeczki opłat - do pobrania w Urzędzie Gminy w Oleśnie, pokój nr 2.  

 

Uwaga:  wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczy 

jedynie właścicieli nieruchomości zamieszkałych.   

       

IV. ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić do worków w/g opisów 

- naniesionych w postaci nadruku na ścianie worka.  

Odpady komunalne zmieszane, należy zbierać  bez segregacji do zamykanych pojemników 

(kubłów) oznaczonych kolorem szarym lub czarnym. 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (meble, materace, 

dywany, opony, itp.) -  będą odbierane sprzed posesji 2 razy w roku podczas zorganizowanej 

zbiórki.   

Przeterminowane leki  należy dostarczyć do pojemników ustawionych w aptekach.     

Inne odpady niebezpieczne  a w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony 

roślin, areozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz 

opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory -  zwrócić do 

punku sprzedaży, tam gdzie zostały zakupione.  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajduje się w osobnym załączniku na stronie 

internetowej www.gminaolesno.pl.  

 

 

http://www.gminaolesno.pl/


DANE WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW:   

TRANS - BUD Marcin Grzyb 

27-715 Kielce, ul. Kołłątaja 12/19 

Tel: 797 652 253 

 

UWAGA:  

- pojemniki lub worki, zawierające odpady komunalne  należy wystawić w dniu odbioru, 

zgodnie z harmonogramem, w miejsca dostępne na terenie nieruchomości, a w przypadku 

utrudnionego dojazdu do nieruchomości do drogi gminnej (lub powiatowej), bądź w inne 

miejsca uzgodnione z przedsiębiorcą odbierającym odpady - najpóźniej do godz. 8:00, 

 

- w przypadku odbioru odpadów segregowanych ilość worków pozostawiona przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady powinna odpowiadać ilości worków odebranych odpadów,  

 

- w przypadku nieodebrania odpadów w przewidzianym terminie  należy powiadomić 

przedsiębiorcę odbierającego odpady  (tel.  797 652 253), lub pracowników Urzędu Gminy  

w Oleśnie (tel. 14 641 24 41).   

 

 


