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Szanowni Mieszkańcy!Szanowni Mieszkańcy!

Oddajemy w Wasze ręce Informator Gminy Miedźna na 2018 r. 
dotyczący właściwego postępowania z odpadami. Właściwa segregacja 
odpadów jest szczególnie ważna, ponieważ każda gmina ma obowiązek 
dbać o właściwy poziom recyklingu. 

Do 2020 r. każda gmina musi zadbać o to, by poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło wynosił min. 
50%. W przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, powinno to być 70% do 2020 r. W 2020 r. poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
przekazywanych do składowania, który gmina jest obowiązana osiągnąć, 
wynosi 35%. Osiągnięcie wymaganych poziomów pomoże gminie uniknąć 
kar pieniężnych nakładanych przez WIOŚ.
 W pierwszym rozdziale opisano zmiany, jakie zachodzą w tym roku 
w sposobie segregacji odpadów komunalnych. W drugim – w jaki sposób 
prawidłowo segregować odpady. Rozdział trzeci i czwarty opisują, jak 
można się pozbyć odpadów wielkogabarytowych, opon, elektrośmieci, 
przeterminowanych leków, zużytych baterii i zużytej odzieży. Rozdział 
piąty zawiera pouczenie dotyczące zakazu spalania odpadów. W 
rozdziale szóstym zaznajamiamy Państwa z aplikacją mobilną „KIEDY 
WYWÓZ”.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Taranowski
Wójt Gminy Miedźna
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11Zmiana sposobu segregacji Zmiana sposobu segregacji 
odpadów  komunalnychodpadów  komunalnych

Od 1 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Miedźna zmienia się 
sposób segregowania odpadów  komunalnych. Do selektywnie 
zbieranych do tej pory frakcji odpadów dołącza kolejna – odpady 
biodegradowalne. Odpady te będą umieszczane w workach i 
pojemnikach koloru brązowego. 

Czym są odpady biodegradowalne?

W tym przypadku chodzi o odpady biodegradowalne, których nie 
klasyfikuje się jako odpady zielone, a więc wszelkie odpady kuchenne. 
Do brązowego worka/pojemnika wrzucamy odpadki warzywne i 
owocowe (w tym obierki itp.), a także resztki jedzenia, z wyjątkiem 
kości.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą otrzymywali brązowe 
worki z napisem BIO, dostarczane przez podmiot odbierający odpady 
komunalne z terenu Gminy Miedźna.

Mieszkańcy bloków wielorodzinnych będą mieli do dyspozycji 
brązowe pojemniki z napisem BIO, umieszczone w altanach 
śmieciowych na terenie Woli.

Informacja dla właścicieli kompostowników:

Odpady zielone i bio można umieścić w kompostowniku- 
większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki 
owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z 
kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemia z doniczek i skrzynek, 
przekwitnięte kwiaty, liście, skoszona trawa, nadziemne części 
chwastów, a także słoma i siano. Nie wrzucamy do kompostownika 
mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin 
ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Co z popiołem?
Popiół z palenisk domowych prosimy umieszczać w pojemnikach 

na odpady zmieszane!
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22 Jak prawidłowo segregować Jak prawidłowo segregować 
odpady?odpady?

Papier:Papier:

Wrzucamy do worków/pojemników  koloru niebieskiego.

Wrzucamy:

●     opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
●     katalogi, ulotki, prospekty,
●     gazety i czasopisma,
●     papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
●     zeszyty i książki,
●     papier pakowy,
●     torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

●     ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
●     papieru lakierowanego i powleczonego folią,
●     papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
●     kartonów po mleku i napojach,
●     papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach    

    budowlanych,
●     tapet,
●     pieluch jednorazowych i podpasek,
●     zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń              

    jednorazowych,
●     ubrań.
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Plastik:Plastik:

Wrzucamy do worków/pojemników  koloru żółtego.

Wrzucamy:

●     odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
●     nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji                         

    dobroczynnych,
●     plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
●     opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i  sokach),
●     opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),             

    kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
●     plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
●     aluminiowe puszki po napojach i sokach,
●     puszki po konserwach,
●     folię aluminiową,
●     metale kolorowe,
●     kapsle, zakrętki od słoików,
●     zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane        

    z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

●     butelek i pojemników z zawartością,
●     opakowań po lekach, zużytych artykułów medycznych,
●     opakowań po olejach silnikowych,
●     części samochodowych,
●     zużytych baterii i akumulatorów,
●     puszek i pojemników po farbach i lakierach,
●     zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
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Szkło:Szkło:

Wrzucamy do worków/pojemników koloru zielonego.

Wrzucamy:

●     Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach        
    alkoholowych i olejach roślinnych),

●     szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale 
    połączonych kilku surowców).

●

Nie wrzucamy:

●     ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
●     szkła okularowego,
●     szkła żaroodpornego,
●     zniczy z zawartością wosku,
●     żarówek i świetlówek,
●     reflektorów,
●     opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
●     luster,
●     szyb okiennych i zbrojonych,
●     monitorów i lamp telewizyjnych,
●     termometrów i strzykawek.



33Wielkogabaryty, opony, Wielkogabaryty, opony, 
elektrośmiecielektrośmieci

Od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej dwa  
razy  w roku, a w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w miesiącu, 
będą odbierane: 

Odpady wielkogabarytowe:

m.in. stare meble, wózki dziecięce, deski, materace, kołdry, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów , panele, wykładziny itp..

Sprzęt elektryczny i elektroniczny:

● monitory, komputery, drukarki, kserokopiarki, skanery, 
● niszczarki, telefony stacjonarne i komórkowe, zasilacze 
● awaryjne UPS, kable i inna drobna elektronika,
● urządzenia audiowizualne: odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery, 

urządzenia monitoringu, sprzęt hi-fi itp.,
● sprzęt  AGD 
● elektronarzędzia,  lampy  oświetleniowe,   piecyki   i   kuchenki   

elektryczne,   kuchnie   gazowo-elektryczne, tostery, odkurzacze, 
elektryczny sprzęt ogrodniczy, pralki i inne,

● sprzęt chłodniczy: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, wentylatory,
● świetlówki, żarówki i inne zużyte źródła światła.

Zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów.

Wymienione  odpady  komunalne  w  dniu  odbioru  z  terenu  
nieruchomości  powinny  być  wystawione w sposób nie utrudniający 
korzystania z nieruchomości, w miejscu stanowiącym dogodny dostęp dla 
firmy wywozowej, lub przy altanie śmietnikowej.
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Przeterminowane leki, Przeterminowane leki, 
zużyte baterie, odzieżzużyte baterie, odzież

Odpady typu:

Przeterminowane leki – można dostarczać do Punktów Aptecznych 
w:

● Górze, ul. Kościelna 29,
● Grzawie, ul. Pszczyńska 29,
● Woli, ul. Kopalniana 4

Zużyte baterie – można dostarczać do następujących szkół:

● Szkoły Podstawowej w Górze,
● Szkoły Podstawowej we Frydku,
● Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miedźnej,
● Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół w Woli,
● Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli,
● Gimnazjum nr 2 w Woli,
● do Urzędu Gminy w Miedźnej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych.

Odzież:
Używaną, zniszczoną odzież można wrzucić do kontenerów na 

odzież ustawionych na terenie całej gminy. 
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Informacja na temat spalania Informacja na temat spalania 
odpadów w piecachodpadów w piecach

Przypominamy, iż spalanie odpadów poza spalarnią odpadów jest 
czynem zabronionym. Na terenie Gminy Miedźna od 2018 r. pracownicy 
Urzędu Gminy Miedźna przeprowadzają kontrole palenisk.
Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
● wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą 

dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – 
na pozostały teren;

● przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych;

● żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i 
przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego;

● żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych 
mających związek z problematyką kontroli.

Kto, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny (art. 

191  ustawy o odpadach – Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

Powstałe po spaleniu np. starych mebli, plastikowych odpadków czy 
odzieży szkodliwe substancje – jako, że stosunkowo ciężkie, szybko 
osiądą na terenie działki, na której stoi dom i niestety na roślinach 
uprawianych w przydomowych ogródkach.

W spalinach pochodzących ze spalania odpadów znajdują się m.in.: 
pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak 
kadm, rtęć, ponadto chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny. Przy spalaniu 
materiałów z PVC, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki 
kabli, folie powstaje chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy 
kwas solny. Spalając pianki poliuretanowe (buty, odzież, meble) do 
powietrza emitowany jest cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski. 
Spalając sklejkę płyty wiórowe emitujemy formaldehyd. Szczególnie 
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych 
np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materiały) w 
wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny.
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66 Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna 
„„KIEDY WYWÓZ”KIEDY WYWÓZ”

Od kwietnia 2017 r. dla mieszkańców  Gmina Miedźna 
jest dostępna aplikacja mobilna „KIEDY WYWÓZ”. Jest to 
darmowa aplikacja skierowana do mieszkańców gminy 
Miedźna, dzięki której każdy będzie miał możliwość 
sprawdzenia w dowolnym miejscu i czasie harmonogramu 
wywozu odpadów, jak również zgłoszenia lokalizacji 
dzikiego wysypiska.

„Kiedy wywóz” dedykowana jest dla smartfonów działających na 
systemach operacyjnych typu: Android, iOS oraz Windows 7 i Windows 8. 
Każdy z systemów posiada właściwy dla siebie sklep (Google play, App 
Store, Windows Store), w którym z łatwością można odnaleźć daną 
aplikację oraz bezpłatnie ją ściągnąć i zainstalować. Aby móc sprawdzić 
na smartfonie termin odbioru odpadów  należy po zainstalowaniu 
skonfigurować aplikację, wprowadzając interesującą nas lokalizację np. 
miejsce zamieszkania.

Funkcja „śmieci niczyje” umożliwia zgłaszanie występowania dzikich 
wysypisk (można określić miejsca zalegania odpadów i ich rodzaj).

W aplikacji mieszkańcy znajdą treści o charakterze edukacyjnym, 
związane ze sposobem selektywnej zbiórki odpadów, a także w jaki 
sposób mogą się pozbyć najbardziej problematycznych odpadów, gdzie 
wyrzucić zużyte baterie oraz kiedy i jakie odpady mogą oddać przy okazji 
zbiórki wielkogabarytów.

Za pośrednictwem aplikacji można również zgłaszać uwagi do 
harmonogramów odbioru odpadów lub opóźnienia w wywozach. 
Zgłoszenia będą kierowane bezpośrednio do tutejszego urzędu co 
pozwoli na poprawienie jakości usług związanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi.
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