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INFORMACJA 

Zgodnie z nowelizacją ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) mieszkańcy nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne, są zobowiązani do  segregacji odpadów. 

 Na podstawie Uchwały Nr XV/75/2019 Rady Gminy Stubno  z dnia 29 listopada 2019 r.  stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  w sposób 

selektywny, wynosi 22,00 zł. za mieszkańca miesięcznie. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny, uiszcza podwyższoną stawkę opłaty (karę) za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 66,00 zł za mieszkańca miesięcznie. 

Na podstawie Uchwały Nr XV/76/2019  Rady Gminy  Stubno z dnia 29 listopada 2019 r.,   

właściciel nieruchomości zamieszkałych, na których kompostuje on bioodpady stanowiące 

odpady komunalne, zwolniony jest z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości  1, 00 zł miesięcznie od osoby.  

Na podstawie Uchwały Nr XV/77/2019 Rady Gminy Stubno  z dnia 29 listopada 2019 r. każdy 

właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jest zobowiązany do złożenia 

nowej deklaracji  w terminie do 31 stycznia 2020 r. w  sekretariacie Urzędu Gminy w Stubnie 

lub w  pokoju 7. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, na rachunek 

Urzędu w BS O/Stubno nr 68 9113 1030 2007 7000 2020 0021, u sołtysa lub w kasie Urzędu 

Gminy w Stubnie. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiszczać w terminach: 

I kwartał  - do 16.03.2020 r.   II kwartał  - do 15.06.2020 r. 

III kwartał - do 15.09.2020 r.   IV kwartał  - do 15.12.2020 r.  

 
PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE STUBNO  

Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik lub worek) kolor żółty 

 

Należy wrzucać: 

 

 odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po 

napojach, 

 nakrętki o ile nie zbieramy  osobno w ramach 

akcji dobroczynnych, 

 plastikowe opakowania po produktach 

spożywczych,  

 opakowania wielomateriałowe (np. kartony 

po mleku i sokach), 

 opakowania po środkach czystości, 

kosmetykach (np. szamponach, paście do 

zębów) itp., 

 plastikowe torby, worki, reklamówki i inne 

folie,  

 aluminiowe puszki po napojach i sokach,  

  puszki po konserwach, folie aluminiowe , 

 metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików . 

Nie należy wrzucać:  

 

 butelek i pojemników z zawartością,  

 plastikowych zabawek,  

 opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych, 

 opakowań po olejach silnikowych, 

 części samochodowych, 

 zużytych baterii i akumulatorów, 

 puszek i pojemników po farbach 

i lakierach,  

 zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 
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Papier (pojemnik lub worek) kolor niebieski 

 

Należy wrzucać: 

 

 opakowania z papieru, karton, tekturę 

(także falista), 

 katalogi, ulotki, prospekty,  

 gazety i czasopisma  

 papier szkolny i biurowy, zadrukowane 

kartki, 

 zeszyty i książki, 

  papier pakowy,  

 torby i worki papierowe.  

Nie należy wrzucać:  

 

 ręczników papierowych i zużytych 

chusteczek higienicznych, 

 papieru lakierowanego i powleczonego 

folią, 

 papieru zatłuszczonego mocno 

zabrudzonego 

 kartonów po mleku i napojach, tapet, 

 papierowych worków po nawozach, 

cemencie i innych materiałach 

budowlanych,  

 pieluch jednorazowych i innych 

materiałów higienicznych,  

 zatłuszczonych jednorazowych opakowań 

z papieru i naczyń jednorazowych.  

 

 

Szkło (pojemnik lub worek) kolor zielony  

 

Należy wrzucać: 

 

 butelki i słoiki po napojach i żywności, 

w tym butelki po napojach 

alkoholowych i olejach roślinnych,  

 szklane opakowania po kosmetykach 

(jeżeli nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).  

Nie należy wrzucać:  

 

 ceramiki, doniczek, porcelany, kryształu, 

 szkła okularowego i szkła żaroodpornego,   

 zniczy z zawartością wosku, 

 żarówek,  świetlówek, reflektorów, luster,  

  opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 

olejach silnikowych ,  

 szyb okiennych i zbrojonych,  

 monitorów i lamp telewizyjnych,  

 termometrów i strzykawek,   

 

Odpady biodegradowalne (pojemnik lub worek)  kolor brązowy 

 

Należy wrzucać:  

 

 odpadki warzywne i owoce ( w tym 

obierki itp.), 

 gałęzie drzew i krzewów,  

 skoszoną trawę, liście, kwiaty, 

  trociny i korę drzew,  

 resztki jedzenia.  

Nie należy wrzucać: 

 

 kości zwierząt,  

 oleju jadalnego, leków 

 odchodów zwierząt, ziemi i kamieni, 

 popiołu i węgla kamiennego, 

 leków,  

 innych odpadów komunalnych(w tym 

niebezpiecznych). 

 

 

Odpady zmieszane (pojemnik lub worek) kolor czarny 

 

Do pojemnika lub worka należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 

recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.  

 


