
Informacja dotycząca odbioru odpadów  w Gminie 
Domaradz 

 
 

Segregacja śmieci od 1 lipca 2013r. jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców, 
którzy zadeklarowali ją w urzędzie. 

Odbiór odpadów  
  Odbieraniem odpadów selektywnych i zmieszanych zgromadzonych przez 
właścicieli nieruchomości w workach następować będzie przez firmę EKOMAX 
Jasło- Jerzy Kotulak według ustalonego harmonogramu z częstotliwością co dwa 
tygodnie. Właściciel ma obowiązek wystawić zgromadzone worki przy drodze po 
której poruszał się będzie pojazd przedsiębiorcy w taki sposób aby nie utrudniało to 
ruchu pieszych i pojazdów. Odpady te powinny być oznaczone w sposób widoczny i 
czytelny  przez mieszkańców odpowiednim kodem kreskowym przypisanym 
indywidualnie do każdej nieruchomości  Gminy Domaradz. Pierwsze KODY 
KRESKOWE będą dostarczane do mieszkańców na wszystkie frakcje odpadów 
komunalnych  przez pracowników Urzędu Gminy. Kolejne KODY będzie można 
odbierać w Urzędzie Gminy Domaradz lub zamówić u sołtysa 
  Każdy właściciel nieruchomości otrzyma od przedsiębiorcy harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych oraz tzw. PAKIET STARTOWY worków. Po ich 
wykorzystaniu mieszkańcy będą odbierać worki nieodpłatnie u Sołtysa.  
Wywóz odpadów po raz pierwszy odbędzie się 11 lipca 2013 roku w Domaradzu  
i 12 lipca 2013 roku w Golcowej i Baryczy. 
 

Poniżej przedstawiono opisy poszczególnych worków: 

1) żółty - przeznaczony na plastik. 
wrzucamy:  
• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach,  
• puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,  
• plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, margarynach),  
• folia i torebki z tworzyw sztucznych 
nie wrzucamy:   
• opakowania po olejach  silnikowych, smarach,  
• butelki z jakąkolwiek zawartością.  
2)czerwony - przeznaczony na metal. 
wrzucamy:  
• zgniecione aluminiowe puszki po napojach,  
• puszki z blachy stalowej np. po konserwach, 
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, 
garnki, pokrywki od słoików, kapsle z butelek, rury, druty). 
nie wrzucamy:  
• metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą,  
• opakowania po aerozolach, lekach,  
• sprzętu AGD. 
3) biały - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe, 
wrzucamy:  
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
• szklane opakowania po kosmetykach. 
nie wrzucamy:  



• porcelana i ceramika, doniczki, 
• żarówki, lampy neonowe, 
• szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne, 
• ekrany i lampy telewizyjne, 
• lustra, szyby samochodowe, 
• szkło okienne i zbrojeniowe. 
4) niebieski - przeznaczony na papier, tekturę, odzież, tekstylia, opakowania 
wielomateriałowe, oraz odpady ulegające biodegradacji.  
wrzucamy:  
• gazety, książki, katalogi, zeszyty, 
• papierowe torby i worki, 
• papier szkolny, biurowy, 
•  kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania 
• odzież. 
nie wrzucamy:  
• kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, 
napojach), 
• tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, 
twarogu), 
• kalki, papier termiczny i faksowy, 
• prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, 
• odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy). 
5) zielony - przeznaczony na odpady kuchenne i ogrodowe. 
wrzucamy:  
• obierki z owoców i warzyw, 
• kwiaty doniczkowe, 
6) czarny - przeznaczony na odpady zmieszane lub pozostałe po wydzieleniu 
poszczególnych frakcji. 
Wrzucamy m.in. pampersy 

Pozostałe odpady tj.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe (np. meble), zużyte opony, przeterminowane leki, oleje, farby będą 

odbierane 2 razy do roku (jak w harmonogramie). 

Zadeklarowaną   opłatę za odbiór śmieci  należy wpłacać  najpóźniej do końca 

każdego miesiąca za dany miesiąc na konto Urzędu Gminy w Domaradzu  

NR KONTA : 44 8642 1025 2008 2500 0172 0001 
 

Opłatę  można również uiszczać u inkasentów:  
BARYCZ-  Pani Anna Lewandowska 
GOLCOWA- Pan Andrzej Wrona 
DOMARADZ- Pan Edward Jara 

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie zostanie wszczęta egzekucja 
administracyjna. 
Mapkę przejazdu  można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaradz. 
Trasy przejazdu nie odbiegają od tras, które były  dotychczas. 
 

Tylko dobrze posegregowane  odpady mogą być powtórnie przetworzone, stąd 
ważne jest, co wrzucamy do worka i w jaki sposób.  
 


