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Urząd Gminy                

Kobyla Góra                       

                                              

 

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości 

 

Zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach spowodowała, że z dniem 1 lipca 

2013 roku obowiązki w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych przejęła 

Gmina.  

 

Nowy system obejmuje wszystkich właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. 

 

Usługę odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kobyla 

Góra wykonuje przedsiębiorstwo ,,Eko-Region” Sp. z 

o. o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 

18. Przedsiębiorstwo posiada Oddział w 

Ostrzeszowie przy ul. 1 maja 5 a.  

 

 

Pod pojęciem odpady komunalne należy rozumieć 

odpady powstające w gospodarstwach domowych, a 

także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub 

skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych.  

 

Podstawę objęcia systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi stanowi deklaracja o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składana przez właściciela 

nieruchomości w Urzędzie Gminy Kobyla Góra.  

Wzór deklaracji można otrzymać w Urzędzie Gminy 

lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej 

adres: www.kobylagora.bip.net.pl 
 

1. Kiedy powstaje obowiązek złożenia deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi? 

Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy 

Kobyla Góra powstaje w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania bądź powstania na danej nieruchomości  

 

Kobyla Góra, sierpień 2013r. 

 

 

 

 

 

odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany.   

 

Na działkach rekreacyjnych i w domkach 

letniskowych też powstają odpady !  

 

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy 

miesiąc, w którym na działce rekreacyjnej lub w 

domku letniskowym powstały odpady komunalne.  

 

2. Co gwarantuje system gospodarowania 

odpadami komunalnymi funkcjonujący na terenie 

Gminy? 

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki,  

- odbiór odpadów według harmonogramu,  

- zagospodarowanie odebranych odpadów, 

- funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, 

- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 

 
WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI  

Pojemniki na nieruchomość dostarcza 

przedsiębiorstwo EKO – REGION. Istnieje możliwość 

ich odebrania w oddziale przedsiębiorstwa - w 

Ostrzeszowie przy ul. 1 maja 5a. 

 

Po złożeniu deklaracji właściciele nieruchomości 

otrzymują pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

1. Gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny 

(odpady zmieszane):  

1) w zabudowie jednorodzinnej  - pojemniki o 

pojemności 0,12 m³ lub 0,24 m³,  

2) w zabudowie wielorodzinnej  - pojemniki o 

pojemności od 1,1 m³,  

3) w zabudowie niezamieszkałej – pojemniki o 

pojemnościach od 0,12 m
3
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2. Gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny  

( odpady segregowane):  

1) w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej 

przez 1 do 4 osób - zestaw pojemników o 

pojemnościach:  

a) 0,24 m³ na odpady suche, 

b) 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej, 

c) 0,12 m³ na odpady zmieszane, 

2) w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej 

przez 5 i więcej osób - zestaw pojemników o 

pojemnościach: 

a) 0,24 m³ na odpady suche, 

b) 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej, 

c) 0,24 m³ na odpady zmieszane.  

3) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o 

pojemności : 

a) 2,5 m³ na odpady suche,  

b) 1,5 m³ na szkło w formie zmieszanej, 

c) 1,1 m³ na odpady zmieszane, 

4) ilość odpadów komunalnych odbieranych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne uzależniona jest od zadeklarowanej 

liczby pojemników o pojemności od 0,12 m³ do 

7,0 m³, 

5) w przypadku nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej, na której w części zamieszkują 

mieszkańcy, a w części stanowi nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne (np. działalność 

gospodarcza) wielkość i ilość pojemników jest 

uzależniona od liczby mieszkańców i osób 

przebywających na terenie nieruchomości, w 

zależności od jej funkcji i charakteru 

wytworzonych odpadów. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW 

 

1. Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne   

( w tym pozostałości po segregacji) będą odbierane: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu,  

2) w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu, 

3) w zabudowie niezamieszkałej - 1 raz miesiącu. 

 

2. Segregowane odpady komunalne będą odbierane: 

1) Odpady suche: 

a) w zabudowie jednorodzinnej i 

niezamieszkałej - 1 raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w 

miesiącu, 

 

 

 

2) Opakowania szklane:  
a)  zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej – 1 

raz na kwartał, 
b)  opakowania szklane w zabudowie 

wielorodzinnej - 1 raz na 2 miesiące. 

 

Odbiór odpadów będzie się odbywał zgodnie z 

harmonogramem odbioru. Harmonogramy są 

dostarczane przez pracowników firmy Eko-Region, 

dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gmina Kobyla Góra oraz w Urzędzie.  

3. Jak przygotować odpady by zostały odebrane z 

nieruchomości ? 

Pojemniki z odpadami powinny być w dniu 

planowanego ich odbioru wystawione na zewnątrz 

posesji lub ustawione w pergolach śmietnikowych, do 

których zapewniony jest swobodny dojazd.  

Niespełnienie tego warunku przez właściciela 

nieruchomości będzie skutkować nieodebraniem 

odpadów.  

 

UWAGA! 
Za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 

technicznym i sanitarnym oraz za ich bezpieczeństwo 

odpowiada właściciel nieruchomości.  

 

 

 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

 

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje:  

1) za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, 

 

 

 

CZERWONA KARTKA ZA 

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU 

SEGREGACJI ODPADÓW. 

W przypadku niewłaściwie prowadzonej 

segregacji odpadów lub braku segregacji 

przedsiębiorstwo EKO- REGION umieści na 

pojemniku czerwoną kartkę i powiadomi Wójta.  

W takim przypadku Wójt ustali dla właściciela 

nieruchomości opłatę w wyższej wysokości – 

według stawki przewidzianej za odbieranie 

odpadów zebranych w sposób nieselektywny.  
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2)  w przypadku nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w 

którym powstały odpady komunalne. 
 

OPŁATY ZA ODPADY  

Segreguj odpady zapłać mniej ! 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi:  

22 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych 

zbierających odpady komunalne w sposób selektywny,  

44 zł miesięcznie  - dla gospodarstw domowych 

zbierających odpady w sposób nieselektywny.  

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawki opłat za 

pojemnik wynoszą : 

a) gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

 

 

b) gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny: 

 
 

4. Kiedy i jak uiszczać opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi? 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należy uiszczać w terminach : 

1) do 15 marca – za miesiące: styczeń, luty i marzec, 

2) do 15 maja – za miesiące: kwiecień i maj, 

3) do 15 września – za miesiące: czerwiec, lipiec 

sierpień i wrzesień 

4) do 15 grudnia – za miesiące: październik, listopad i 

grudzień. 

 

 

Opłatę można także uiścić jednorazowo, za cały rok 

kalendarzowy, w terminie do 15 marca danego 

roku, a za rok 2013 w terminie do 15 września tego 

roku. 

 

Opłatę należy wnosić na konto Urzędu Gminy Kobyla 

Góra Nr 

 85 8413 0000 0127 7751 2000 0002  

w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie, Oddział 

Kobyla Góra. 

 

 

5. Czy Urząd Gminy prześle fakturę lub informację 

o wysokości opłaty?  

Nie, nie będą przesyłane - wyliczoną opłatę należy bez 

wezwania uiścić na konto Urzędu Gminy Kobyla 

Góra.   

 

6. Jakie będą konsekwencję, jeśli miesięczna opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie 

będzie uiszczana? 

Będzie prowadzona egzekucja zaległych opłat. 

Wójt w tych sprawach, jest organem egzekucyjnym, 

uprawnionym do stosowania wszelkich środków 

egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji                                 

z nieruchomości. Wójt przystąpi do egzekucji 

administracyjnej na podstawie tytułu wykonawczego 

przez siebie wystawionego.  

 

7. Co to jest PSZOK?   

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów 

Komunalnych  przyjmuje segregowane odpady 

komunalne dostarczane przez właścicieli 

nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Mieści się on przy ul. Ceglarskiej 1 w Ostrzeszowie. 

Czynny jest: 

 - od poniedziałku do piątku od 13:00 – 18:00,  

 - w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00. 

UWAGA! W 2013 roku:  

 
1) do 15 września należy uiścić opłatę za 

miesiące: lipiec sierpień i wrzesień  lub 

jednorazowo za miesiące lipiec- 

grudzień,  

 

2) do 15 grudnia – za miesiące: 

październik, listopad i grudzień. 
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Odpady w PSZOK są przyjmowane bez dodatkowych 

opłat. 

 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych         

w PSZOK: 

a) przeterminowane leki,  

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje 

odpadowe), 

c) zużyte baterie i akumulatory 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) odpady wielkogabarytowe, 

f) odpady budowlano – rozbiórkowe, 

g) zużyte opony,  

h) odpady zielone, 

i) opakowania ze szkła, 

j) opakowania z tworzyw sztucznych, 

k) opakowania z papieru i tektury. 

  

ZBIÓRKA OPADÓW 

WIELKOGABRYTOWYCH 

Odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw 

domowych, w ramach zbiórki objazdowej będą 

odbierane raz w roku. Zadanie polega na zebraniu 

wystawionych przed nieruchomości następujących 

rodzajów odpadów: 

1) łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, 

wykładziny,  

2) metale (złom), 

3) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne   

(telewizory, pralki, monitory, drukarki, 

odkurzacze), 

4) lodówki, 

5) zużyte opony ( do rozmiaru 1250x4000), 

6) baterie i akumulatory, 

7) odpady ulęgające biodegradacji (powiązane 

gałęzie, listwy drewniane). 

 

W 2014 roku zbiórka zostanie przeprowadzona 

wiosną. Termin zbiórki zostanie podany do 

publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed 

planowanym jej rozpoczęciem.  

 

Do tego czasu odpady wielkogabarytowe można 

oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Ostrzeszowie.  

 

 

 

 

 

Rada Gminy Kobyla Góra w dniu 27 sierpnia 2013r. 

uchwaliła nowe miesięczne stawki opłat, które od 1 

października będą wynosić:  

1. W przypadku nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady zbierane i odbierane w sposób 

selektywny – w wysokości od gospodarstwa 

domowego: 

a) jednoosobowego – 13zł, 

b) od dwu do czteroosobowego – 19zł, 

c) pięcio i więcej osobowego – 22zł. 

2) odpady zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny – w wysokości od 

gospodarstwa domowego: 

a) jednoosobowego – 26zł, 

b) od dwu do czteroosobowego – 38zł, 

c) pięcio i więcej osobowego – 44zł. . 

 

2.W przypadku nieruchomości, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają 

odpady komunalne: 

1) odpady zbierane w sposób selektywny – stawka 

opłaty za pojemnik o pojemności: 

a) 0,12 m³ –22zł 

b) 0,24 m³ – 39zł 

c) 1,1 m³ – 96zł 

d) 6,0 m³ – 400zł 

e) 7,0 m³– 450zł 

 

2) za odpady zbierane w sposób nieselektywny – 

stawka opłaty za pojemnik o pojemności: 

a) 0,12 m³– 44zł 

b) 0,24 m³ – 78zł 

c) 1,1 m³– 192zł 

d) 6,0 m³ – 800zł 

e) 7,0 m³ – 900zł                                                                             

 

PROSIMY O POWIADOMIENIE URZĘDU 

GMINY KOBYLA GÓRA W PRZYPADKU: 

- mieszania odpadów segregowanych przez podmiot 

odbierający odpady, 

- nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, 

- niedostarczenia kubłów. 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA 

UWAGA: 

Od 1 października 2013r. będą obowiązywały 

nowe stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
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8. Jak prawidłowo segregować odpady?   

Przeznaczenie pojemników - zabudowa jednorodzinna  

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  

Pojemnik na odpady 

komunalne 
(Pojemnik zielony ) 

Pojemnik na szkło 

(Pojemnik o pomarańczowej pokrywie) 

Pojemnik na odpady suche  

(Pojemnik o żółtej pokrywie) 

WOLNO WRZUCAĆ WOLNO 

WRZUCAĆ 

NIE WOLNO WRZUCAĆ WOLNO WRZUCAĆ NIE WOLNO WRZUCAĆ 

- odpady komunalne 

zmieszane 
- pozostałości po 
segregacji 
 

-opakowania ze szkła 

bezbarwnego i 
kolorowego bez 
zawartości 
- butelki, 
- słoiki 

-opakowania szklane z 

zawartością 
- szkła okiennego 
-szkła nieprzeźroczystego 
- szkła klejonego 
- szkła zbrojonego 
-szyb samochodowych 
- porcelany 
- talerzy 

- żarówek  
- donic 
- termometrów 
- zniczy 

- czyste opakowania z 

tworzyw sztucznych, 
metalu, papieru, tektury 
- butelki typu pet 
- butelki po chemii 
gospodarczej 
- opakowania po 
jogurtach, kefirach 
- folię opakowaniową 

-gazety 
-papier do pisania 
-kartony i pudełka 
- puszki i folie 
aluminiowe 
- złom metali kolorowych 
- odpady 
wielomateriałowe (czyste 
kartoniki po sokach, 

napojach i produktach 
mlecznych ) 
 

- odpadów organicznych  

- odpadów zawierających 
substancje organiczne 
- tekstyliów  
-odzieży  
-popiołu  
- szkła 
- porcelany 
- sznurków 

- worków po nawozach 
- folii ogrodniczej  
- odpadów budowlanych 
- elementów instalacji wodno- 
kanalizacyjnych 
- żarówek 
- świetlówek  
- baterii  
- pojemników po olejach i 

farbach  
- opakowań po lekarstwach 
- odpadów samochodowych 
- sprzętu RTV i AGD  

NIE WOLNO 

WRZUCAĆ:  

-gruzu,  
-ziemi, 
- gorącego popiołu,  
- gałęzi,  

-substancji toksycznych, 
żrących i wybuchowych,  
- odpadów 
przemysłowych, 
- odpadów medycznych,  
- baterii i akumulatorów,  
- żarówek i świetlówek,  
-sprzętu RTV i AGD oraz 

jego elementów 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA 
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Przeznaczenie pojemników- zabudowa wielorodzinna 

 

Pojemnik na odpady 

komunalne 
Pojemnik typu dzwon na szkło Pojemnik typu 2,5 PET 

WOLNO WRZUCAĆ WOLNO 

WRZUCAĆ 

NIE WOLNO WRZUCAĆ WOLNO WRZUCAĆ NIE WOLNO WRZUCAĆ 

- odpady komunalne 
zmieszane 
- pozostałości po 
segregacji  
 

-opakowania ze szkła 
bezbarwnego i 
kolorowego bez 
zawartości 
- butelki, 
- słoiki 

-opakowania szklane z 
zawartości 
- szkła okiennego 
-szkła nieprzeźroczystego 
- szkła klejonego 
- szkła zbrojonego 
-szyb samochodowych 
- porcelany 

- talerzy 
-żarówek  
- donic 
-termometrów 
- zniczy 

- czyste opakowania z 
tworzyw sztucznych, 
metalu 
- butelki typu pet 
- butelki po chemii 
gospodarczej 
- opakowania po 
jogurtach, kefirach 

- folię opakowaniową 
- puszki i folie 
aluminiowe 
- złom metali kolorowych 
- odpady 
wielomateriałowe (czyste 
kartoniki po sokach, 
napojach i produktach 

mlecznych)  
 

- odpadów organicznych  
- odpadów zawierających 
substancje organiczne 
- tekstyliów  
- odzieży  
- popiołu  
- szkła 
- porcelany 

- sznurków 
- worków po nawozach 
- folii ogrodniczej  
- gazet 
- papieru do pisania 
- tektury 
- kartonów 
- odpadów budowlanych 

- elementów instalacji wodno- 
kanalizacyjnych 
- żarówek 
- świetlówek  
- baterii  
- pojemników po olejach i 
farbach  
- opakowań po lekarstwach 

- odpadów samochodowych 
- sprzętu RTV i AGD  

NIE WOLNO 

WRZUCAĆ: 

- gruzu,  
-ziemi, 
- gorącego popiołu,  

- gałęzi,  
-substancji toksycznych, 
żrących i wybuchowych,  
- odpadów 
przemysłowych, 
- odpadów medycznych,  
- baterii i akumulatorów,  
- żarówek i świetlówek,  

-sprzętu RTV i AGD oraz 

jego elementów 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA 


