Broszura
informacyjna

Broszura przedstawia najważniejsze informacje dotyczące odpadów w Mieście Zielonka. Informacje
zawarte w broszurze dokładnie wyjaśniają wszystkie wdrożone ułatwienia i zmiany w lokalnym
systemie gospodarowania odpadami. Wskazują generalne zasady segregacji i obowiązki mieszkańców
wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również zasady dotyczące
funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krzywej 18.

OBOWIĄZKI GMINY
W ZAKRESIE SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada
na gminy bezwzględny obowiązek stworzenia warunków
do wykonywania segregacji odpadów przez właścicieli
nieruchomości – mieszkańców oraz zorganizowania
systemu odbioru odpadów od mieszkańca w pięciu frakcjach:

PAPIER

METAL,
PLASTIK
I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

SZKŁO

BIOODPADY

ZMIESZANE

W innych przepisach tej samej ustawy narzucono na
gminę obowiązek pokrywania wszystkich kosztów
odbioru i zagospodarowania odpadów wyłącznie z opłat
wnoszonych przez mieszkańców. Gmina jest zobowiązana
prawem, by gospodarka odpadami bilansowała się,
co oznacza, iż system ten mają finansować sami mieszkańcy,
a samorząd nie ma możliwości dokonywania dopłaty
za odbiór odpadów z budżetu. W praktyce w stawkę opłaty
śmieciowej muszą być wliczone wszystkie koszty gospodarki
odpadami.

Stawka
za odbiór
odpadów
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Zgodnie z obowiązującym prawem gmina musi, w drodze
przetargu publicznego, wybrać operatora – firmę, która
będzie
odbierała
odpady
wyprodukowane
przez
mieszkańców w ich gospodarstwach domowych (z domów
jednorodzinnych, mieszkań wchodzących w skład wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych).
Bezpośrednio mechanizm przetargowy określa wysokość
opłaty śmieciowej – nie jest ona ustalana przez burmistrza
czy radę miasta, a wolnorynkowy mechanizm określony
w ustawach.
Wysokość opłaty jest przede wszystkim wynikiem
przetargu, w którym cenę za wywóz odpadów, zgodnie
z przyjętą metodą naliczania opłaty, dzieli się przez liczbę
osób, ujętych w deklaracjach złożonych przez mieszkańców
(czyli wszystkich osób zgłoszonych w gminnym systemie
gospodarowania odpadami).
Gmina jest prawnie zobowiązana do przyjmowania deklaracji
od mieszkańców, w której to mieszkańcy sami określają
liczbę osób zamieszkujących w danym gospodarstwie
domowym (również czasowo np. rodzina, pracownicy
sezonowi, studenci itp.). Musi także prowadzić stałe
kontrole liczby osób zamieszkujących w poszczególnych
gospodarstwach domowych, gdyż zatajanie prawdziwej
liczby osób bezpośrednio wpływa na wysokość stawki
opłaty śmieciowej.

koszty odbioru odpadów segregowanych
+ zmieszanych + bioodpadów + odpadów wywożonych
do PSZOK + inne koszty funkcjonowania systemu

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
I REGULAMINU UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W MIEŚCIE ZIELONKA

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Nieruchomości zamieszkałe to gospodarstwa domowe
– domy jednorodzinne, mieszkania i lokale wchodzące
w skład wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Każdy właściciel nieruchomości, położonej na obszarze
Miasta Zielonka ma obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta
deklaracji, w której zobowiązany jest do wskazania liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość. Jeżeli liczba osób
zamieszkujących nieruchomość nie uległa zmianie, nie ma
konieczności aktualizacji dotychczasowej deklaracji.
UWAGA: aktualizacji należy dokonać w przypadku zmiany
liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zwiększenie
lub zmniejszenie liczby) oraz w przypadku zadeklarowania
bądź rezygnacji z kompostowania bioodpadów.

Przykład: W gospodarstwie domowym zadeklarowanych
było 3 osoby. Zmniejszenie liczby osób w gospodarstwie
domowym nastąpiło 7 czerwca 2021 r. Wówczas aktualizację
deklaracji należy złożyć w Urzędzie najpóźniej do dnia 10
lipca 2021 r. (aby można było skorygować miesiąc czerwiec).

! Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji

zmniejszającej liczbę osób za okres wsteczny. Wyjątek
stanowi jedynie zgon osoby zgłoszonej w deklaracji.
W takiej sytuacji możliwe jest zgłoszenie zmniejszenia liczby
osób w gospodarstwie domowym w terminie do 6 miesięcy
od dnia śmierci. Po zgłoszeniu zgonu osoby ujętej w deklaracji,
naliczona opłata ulega zmniejszeniu, o ile zgłoszenie nastąpi
w terminie do 6 miesięcy od daty zgonu.

!W przypadku narodzin dziecka, należy dokonać aktualizacji
liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Należy
pamiętać, że za datę zwiększenia liczby osób po narodzinach
dziecka przyjmuje się dzień faktycznego zamieszkania
nowego członka rodziny w gospodarstwie domowym.
Opieka nad dzieckiem również generuje odpady w postaci
pieluch, mokrych chusteczek, słoiczków, czy też opakowań
po kosmetykach, itp.

TERMINY ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
• 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
• do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
nastąpiła zmiana danych w deklaracji poprzedniej, tj. jeżeli
zwiększyła lub zmniejszyła się liczba osób zamieszkujących
daną nieruchomość
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KORYGOWANIE I AKTUALIZACJA DEKLARACJI
Aktualizacji deklaracji może dokonać wyłącznie osoba,
która złożyła pierwszą (pierwotną) deklarację. W przypadku
śmierci osoby, która składała pierwotną deklarację, kolejny
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia
nowej (pierwszej) deklaracji.
Deklarację do wypełnienia można pobrać:
- osobiście na parterze Urzędu Miasta
- ze strony internetowej www.zielonka.pl (deklaracja
do pobrania w zakładce: odpady)
- z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka
Wypełnioną deklarację można:
- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Zielonka w godzinach
pracy urzędu;
- przesłać listownie wysyłając na adres:
Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
- przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP.

! Wypełnionej deklaracji nie można przesyłać w formie

skanu lub zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Tak przesłane deklaracje nie mogą zostać uznane za
złożone. Jest to wynikiem obowiązku złożenia deklaracji
potwierdzonej własnoręcznym podpisem lub podpisem
kwalifikowanym. W przypadku przesłania deklaracji w formie
skanu lub zdjęcia, każdorazowo takie osoby będą wzywane
do złożenia deklaracji w prawidłowej formie.

SEGREGOWANIE ODPADÓW
Każdy mieszkaniec wytwarza śmieci, jest więc zobowiązany
przepisami ustawy do segregowania odpadów. W praktyce
oznacza to, iż powinien segregować poszczególne śmieci
oddzielając je od siebie i wrzucając do konkretnych
pojemników lub worków. Obowiązek segregacji dotyczy
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rozdzielania 5 rodzajów odpadów segregowanych
w oddzielnych pojemnikach lub workach: papieru,
szkła, tworzyw sztucznych (plastiku), metalu i odpadów
wielomateriałowych, bioodpadów (odpadów ulegających
biodegradacji) oraz odpadów zmieszanych.

POZBYWANIE SIĘ ODPADÓW
W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM
Każdy mieszkaniec (osoba fizyczna) musi pozbywać się
odpadów za pośrednictwem firmy wybranej przez Miasto
w przetargu publicznym. Dobrowolne podpisywanie przez
mieszkańców (osób fizycznych) indywidualnych umów
na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych
jest możliwe, jednak nie zwalnia mieszkańców z ustawowego
obowiązku uczestniczenia w systemie gospodarki odpadami
tj. z konieczności składania deklaracji o faktycznej liczbie
osób w gospodarstwie domowym oraz uiszczania należnych
opłat.

! Inna sytuacja dotyczy firm, działalności gospodarczych,
sklepów, zakładów usługowych, warsztatów – podmioty
te są natomiast zobowiązane ustawą do podpisania
indywidualnych umów na odbiór wyprodukowanych u siebie
odpadów. Takie podmioty nie mogą wystawiać odpadów
do odbioru przez firmę odbierającą je od mieszkańców
(osób fizycznych) z ich gospodarstw domowych, nie mogą
też przywozić wyprodukowanych u siebie odpadów
do PSZOKu.
Sytuacje wystawiania odpadów z firm i działalności
gospodarczych do odbioru przez operatora wybranego
przez Miasto w drodze przetargu, czy też wywożenie
wyprodukowanych przez siebie odpadów do PSZOKu
są niezgodne z prawem i przyczyniają się do wzrostu masy
odpadów komunalnych od mieszkańców, co bezpośrednio
przekłada się na wysokość stawki opłaty śmieciowej.

WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW I WORKÓW
PRZED POSESJĘ W DNIU ODBIORU ODPADÓW

pokrywa

W przypadku domów jednorodzinnych – gospodarstwa
domowe zobowiązane są do wystawiania pojemników
i worków przed posesję w dniu odbioru danej frakcji
odpadów, najpóźniej do godz. 7:00. Odbiór odpadów sprzed
posesji odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru
dostarczonym do gospodarstw domowych lub stale
dostępnym w aplikacji EcoHarmonogram.

uchwyty

Wyposażenie nieruchomości we właściwe pojemniki
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki:
• przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno
konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo)
• posiadające:
- odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą 		
odbiór mechaniczny
- stabilne, nieuszkodzone dno
- pokrywę
Pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie
technicznym i sanitarnym. Pojemniki nieprzystosowane
do odbioru odpadów to pojemniki: blaszane, bez kółek,
kosze na bieliznę, etc.

koła

! Kupując nowy pojemnik na odpady należy upewnić się,
że spełnia on aktualnie obowiązującą normę PN-EN 840.
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UISZCZANIE OPŁAT W TERMINIE
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
terminowego wnoszenia opłat za każdy miesiąc. Opłatę
należy uiścić do ostatniego dnia miesiąca.
Opłata za daną nieruchomość stanowi iloczyn liczby
mieszkańców i obowiązującej stawki opłaty śmieciowej.

(3 osoby) x stawka (32 zł) = 96 zł miesięcznie

CO W PRZYPADKU WYNAJMOWANIA
MIESZKANIA LUB DOMU?
Jeżeli właściciel nieruchomości wynajmuje mieszkanie
lub dom, jest zobowiązany do aktualizacji deklaracji,
tj. zgłoszenia liczby najemców i każdorazowo w przypadku
zmiany liczby osób zamieszkujących mieszkanie lub dom.
W takich przypadkach aktualizacja deklaracji musi nastąpić
najpóźniej:
• do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
nastąpiła zmiana tj. jeżeli zwiększyła lub zmniejszyła
się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość
– wynajmujących mieszkanie lub dom.
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Przykład: W wynajmowanym mieszkaniu zadeklarowane
były 3 osoby. Zwiększenie liczby osób nastąpiło 30 czerwca
2021 r. Aktualizację deklaracji należy złożyć w Urzędzie
najpóźniej do dnia 10 lipca 2021 r.

! W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
związanej z wynajmem lokali mieszkalnych (mieszkań, pokoi,
domów, noclegowni, hoteli pracowniczych, hoteli i hosteli)
przedsiębiorca zobowiązany jest do podpisania indywidualnej
umowy na odbiór odpadów z prowadzonej działalności.

! Brak zgłaszania osób zamieszkujących w wynajmowanym

mieszkaniu lub domu, albo brak aktualizacji deklaracji po zmianie
liczby osób w wynajmowanych lokalach przez właściciela
wynajmowanej nieruchomości, powoduje obciążanie wszystkich
mieszkańców kosztami gospodarki odpadami, tj. wpływa
na wysokość opłaty śmieciowej.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

STAWKA RYCZAŁTOWA ROCZNA

Nieruchomości niezamieszkałe to te, w których mieszkańcy
nie produkują odpadów komunalnych, tzn. tych pochodzących
z gospodarstw domowych.
Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się: sklepy,
zakłady produkcyjne i usługowe, warsztaty, kwiaciarnie,
punkty handlowe, restauracje ale również szkoły, urzędy,
jednostki miejskie.

Od 1 stycznia 2022 r. koniecznym będzie złożenie deklaracji
dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych,
wykorzystywanych tylko przez część roku. Właściciel
takiej nieruchomości musi określić miesiące, podczas
których przebywa na tej nieruchomości. Osoba posiadająca
nieruchomość (np. dom, mieszkanie, daczę) wykorzystywaną
sezonowo przez kilka miesięcy lub dni w roku (np. określone
w roku weekendy), zobowiązana jest do złożenia deklaracji
ryczałtowej ze wskazaniem miesięcy przebywania na tej
nieruchomości. Przebywanie na takiej nieruchomości nawet
przez kilka dni powoduje wytwarzanie odpadów.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH
• podpisanie indywidualnej umowy na odbiór odpadów
powstałych w takiej nieruchomości.
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą
zobowiązany jest do podpisania we własnym zakresie
umowy z firmą odbierającą odpady. Firma ta musi być
wpisana do rejestru działalności regulowanej na obszarze
Miasta Zielonka. Rejestr dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Zielonka.
• segregowanie odpadów powstałych w takiej nieruchomości
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

! Prawo nie dopuszcza mieszania odpadów powstałych
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
z odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie
domowym. Taka sytuacja powoduje wzrost masy odpadów
komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym,
co ma bezpośrednio wpływ na wysokość opłaty śmieciowej.

! Właściciel

nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe nie jest zwolniony z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stałym
miejscu zamieszkania. Musi jednak wnosić opłatę
za odbiór odpadów w miejscu ich dodatkowego wytwarzania
tj. w przypadku czasowego wykorzystywania nieruchomości
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe . Płatność za taką
nieruchomość należy uiścić nie później niż do 30 czerwca
każdego roku.

! Wyprodukowane

odpady muszą być odbierane
z miejsca ich wytwarzania przez operatora wybranego
w drodze przetargu przez Miasto. Nie jest możliwe
samodzielne transportowanie odpadów wytworzonych
na nieruchomości czasowo wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

Urząd Miasta w ramach ustawowych obowiązków musi
kontrolować nieruchomości niezamieszkałe – tj. podmioty
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie posiadania
indywidualnych umów z firmą odbierającą odpady oraz
w zakresie realizacji obowiązku segregacji odpadów.
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JAK
SEGREGOWAĆ
ODPADY
Poszczególne odpady powinny
być segregowane tzn. składowane
i oddawane w przeznaczonych
do tego workach lub pojemnikach.
Kolory pojemników i worków
wskazują jakie rodzaje odpadów
można w nich składować w celu
realizacji obowiązku segregacji.

Jeśli nie wiesz gdzie wrzucić
posegregowane odpady, skorzystaj
z
wyszukiwarki
odpadowej
zamieszczonej na naszej stronie
www.zielonka.pl w zakładce
Gospodarka odpadami. Wpisz
nazwę odpadu, a wyszukiwarka
rozwiąże Twoje wątpliwości i wskaże
Ci gdzie wyrzucić odpad. Możesz też
skorzystać z wyszukiwarki w aplikacji
na telefon EcoHarmonogram.

plastik
metal

WRZUCAMY:
• butelki plastikowe,
• nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
(zachęcamy do wrzucania ich do pojemników
– serc, tym sposobem pomagamy chorym
dzieciom)
• plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
• kartony po mleku/sokach
• puszki po napojach i żywności, folię aluminiową
• opakowania po środkach czystości,
kosmetykach
• styropian opakowaniowy (np. po sprzęcie RTV,
AGD), pokruszony i zapakowany w worki
NIE WRZUCAMY:
• butelek po olejach spożywczych i samochodowych
– te odpady wyrzucamy do czarnych worków
• pudełek po margarynach - te odpady wyrzucamy
do czarnych worków
• styropianu budowlanego - te odpady przyjmowane
są w PSZOKu
• brudnych opakowań styropianowych po jedzeniu
na wynos – te odpady wyrzucamy do czarnych
worków
• materiałów gumowych (np. gumek recepturek,
uszczelek, zabawek) – te odpady wyrzucamy
do czarnych worków
• opakowań po olejach spożywczych i silnikowych
oraz smarach, pojemników po farbach i lakierach,
opakowań po aerozolach czy po środkach chwasto
i owadobójczych - te odpady przyjmowane są
w PSZOKu

papier

WRZUCAMY:
• gazety, ulotki, książki, katalogi, zeszyty
• papierowe torby i worki
• kartony i tekturę, zrobione z nich opakowania
• papier biurowy
NIE WRZUCAMY:
• kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową
(np. opakowań po mleku, napojach) – te odpady
wrzucamy do żółtych worków
• tłustego papieru (np. po maśle, twarogu, wędlinie)
- te odpady wrzucamy do czarnych worków
• papierowych worków po nawozach i materiałach
budowlanych – te odpady wrzucamy do czarnych
worków
• tapety - czystą tapetę wrzucamy do czarnych
worków, tapetę zabrudzoną z elementami tynku
i kleju oddajemy do PSZOKu
• odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek,
pieluch jednorazowych) – te odpady wrzucamy
do czarnych worków

Worki do selektywnej zbiórki są dostarczane przez operatora usługi odbioru odpadów.
W przypadku, gdy wykorzystasz worki na poszczególne frakcje odpadów, możesz zapakować
odpady we własne worki i nakleić kartkę z opisem, jaki rodzaj odpadów znajduje się w worku.

szkło

bio

zmieszane

popiół
WRZUCAMY:
• puste opakowania szklane (słoiki, butelki)
• opróżnione, szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAMY:
• szkła płaskiego, czyli szyb okiennych
i samochodowych – te odpady wrzucamy
do czarnych worków lub oddajemy do PSOKu
• sprzętów AGD i RTV – te odpady oddajemy
do PSZOK-u
• luster, szkła zbrojonego, szklanek, kryształów,
ceramiki, okularów - te odpady wrzucamy
do czarnych worków
• słoików z zawartością i opakowań szklanych
z pozostałością kosmetyków – opakowania
z zawartością wrzucamy do czarnych worków
• leków – te odpady przyjmowane są w niektórych
aptekach
• opakowań po olejach spożywczych
i silnikowych oraz smarach, pojemników
po farbach i lakierach, żarówek i świetlówek,
opakowań po aerozolach czy po środkach
chwasto i owadobójczych – te odpady przyjmowane
są w PSZOKu

Szkła nie należy tłuc, wyrzucamy opakowania
w całości, opróżnione z zawartości. W miarę
możliwości usuwamy etykiety, zdejmujemy
nakrętki, pokrywki, korki i kapsle.

WRZUCAMY:
• skoszoną trawę, liście, kwiaty, żołędzie, kasztany
• trociny i korę drzew
• odpadki warzywne i owocowe, fusy z kawy
i herbaty (w tym torebki)
• resztki jedzenia (bez mięsa, kości i ości)
• wystudzony popiół drzewny
NIE WRZUCAMY:
• ziemi, kamieni i piachu
• popiołu z węgla kamiennego – ten odpad
wrzucamy do opisanego worka i stawiamy obok
pojemnika dla odpadów zmieszanych lub oddajemy
do PSZOKu
• drewna impregnowanego - ten odpad oddajemy
do PSZOKu
• mięsa i kości - te odpady wrzucamy do odpadów
zmieszanych
• odchodów zwierząt - te odpady wrzucamy
do odpadów zmieszanych
• oleju jadalnego - ten odpad wrzucamy do odpadów
zmieszanych
• pł yt wiórowych i pilśniowych - te odpady
oddajemy do PSZOKu
• choinki, gał ęzie, w ycięte krzew y, konar y
- te odpady oddajemy do PSZOKu
Bioodpady powstałe na terenach zabudowy
jednorodzinnej mogą być zagospodarowane
w przydomowych kompostownikach. W związku
z posiadaniem kompostownika przysługuje
zwolnienie wynoszące 0,50 zł na każdego
mieszkańca ujętego w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WRZUCAMY:
Pozostałe odpady komunalne, których nie
można poddać dalszej segregacji np.:
• tekstylia (np. ubrania), buty
• zużyte środki higieny osobistej (pampersy, wata,
waciki, podpaski, chusteczki higieniczne)
• zużyte ręczniki papierowe
• lustra, porcelana, talerze, szklanki, kubki
• zabrudzony papier, papier termiczny, papier
powlekany folią
• zatłuszczoną folię, materiały gumowe, zużyte
worki od odkurzacza
• pędzle, pisaki, długopisy, flamastry i ołówki
• popiół po spalaniu węgla lub innych dozwolonych
materiałów (innych niż drewno) – taki popiół
wrzucamy do opisan ych worków (nie do
pojemnika) i wystawiamy w dniu odbioru
odpadów zmieszanych
• odchody zwierząt domowych (w tym z trocinami)
• mięso i kości
NIE WRZUCAMY:
• odpadów podlegających selektywnej zbiórce
• gorącego popiołu (wrzucamy zimny popiół lub
żużel)
• odpadów zielonych (np. trawy) – te odpady
wrzucamy do brązowych worków
• e l e k t r o ś m i e c i , b a t e r i i i a k u m u l a t o r ó w,
chemikaliów, przeterminowanych leków,
odpadów wielkogabar y tow ych, zuż y tego
sprzętu elek tr ycznego i elek tronicznego,
odpadów niebezpiecznych, baterii
i akumulatorów, przeterminowanych lekarstw,
opon, pozostałości farb i lakierów, odpadów
budowlanych i gruzu – odpady te oddajemy
s a m o d z i e l n i e w e d ł u g z a potr ze bo w a ni a
do PSZOK

!

Przypominamy: wyłącznie wystudzony popiół drzewny wyrzucamy do bioodpadów czyli brązowych
worków. UWAGA: nie należy zapełniać popiołem całych worków. Ułatwi to odbiór oraz nie spowoduje
ich rozerwania.
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WORKI
Worki do segregacji odpadów dostarczane są bezpośrednio
do gospodarstw domowych przez operatora odbierającego
odpady.
Wykorzystanie
wszystkich
dostarczonych
worków
przeznaczonych do segregacji nie oznacza braku możliwości
oddania poszczególnych frakcji odpadów. W takim wypadku
posegregowane we właściwy sposób odpady należy
zapakować w czarne worki dostępne na rynku i nakleić na nie
kartkę z opisem, jaki rodzaj odpadów znajduje się w takim
worku.

GDZIE WRZUCIĆ DANY ODPAD?
Jeżeli ogólne wytyczne przedstawione w broszurze nie
dają odpowiedzi do którego worka lub pojemnika wrzucić
dany śmieć, w celu właściwego wykonywania segregacji
można skorzystać z wyszukiwarki odpadów zamieszczonej
na stronie www.zielonka.pl. w zakładce ODPADY KOMUNALNE
Po wpisaniu danego odpadu wyszukiwarka wskaże
do którego worka lub pojemnika wrzucić dany odpad.
Wyszukiwarka jest również dostępna w darmowej aplikacji
na telefon EcoHarmonogram.

BRAK SEGREGOWANIA LUB NIEWŁAŚCIWE
SEGREGOWANIE ODPADÓW
Ustawa przewiduje, iż każdy musi segregować wytwarzane
przez siebie odpady.
Jeżeli odpady nie są segregowane lub są segregowane
w sposób niewłaściwy, operator odbierający odpady zgłasza
ten fakt gminie, która nakłada na właściciela nieruchomości
czterokrotnie podwyższoną stawkę opłaty śmieciowej.
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BIOODPADY W SPÓŁDZIELNIACH
I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH
Brązowe pojemniki umieszczone w wiatach śmietnikowych
wspólnot i spółdzielni są przeznaczone tylko i wyłącznie dla
mieszkańców wytwarzających bioodpady w gospodarstwach
domowych, tj. lokalach wchodzących w zasób mieszkaniowy
wspólnoty lub spółdzielni. Bioodpady to obierki, kwiaty
i rośliny uprawiane w lokalu i na balkonach, loggiach, resztki
warzyw i owoców oraz zieleń pochodząca z ogródków
przypisanych do danego lokalu.
Bioodpady pochodzące z terenów wspólnych (np. skoszona
trawa, kwiaty i rośliny z klombów i zieleńców, gałęzie,
wycięte krzewy czy też liście z drzew rosnących na terenach
wspólnych), nie są wytwarzane w gospodarstwach
domowych.
W związku z tym wspólnoty ani spółdzielnie nie mogą
odwozić bioodpadów powstałych na terenach wspólnych
do PSZOKu, ani też wyrzucać ich do brązowych pojemników
na bioodpady zlokalizowanych w wiatach śmietnikowych.
Wspólnoty i spółdzielnie powinny posiadać podpisane
indywidualne umowy z operatorem, który odbierze od nich
takie odpady.

ZMIANY
I UŁATWIENIA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
wdrożyliśmy w lokalnym systemie gospodarki odpadami
nowe rozwiązania i udogodnienia, które w znaczący sposób
ułatwią realizację obowiązku segregacji odpadów.
NOWOŚĆ

ODBIÓR LIŚCI PRZEZ CAŁY ROK SPRZED POSESJI
Liście z drzew rosnących na posesjach odbierane będą
na bieżąco w ramach odbiorów bioodpadów zgodnie
z harmonogramem bezpośrednio sprzed posesji.
Liście można wrzucać do brązowych worków na bioodpady
lub pakować je w czarne worki z napisem „bioodpady”. Odbiór
liści jest nielimitowany – liście można wystawiać przez cały
rok. To znaczące ułatwienie pomoże w utrzymaniu porządku
na posesjach, które posiadają liczny drzewostan.
Dzięki temu rozwiązaniu nie będą realizowane już dodatkowe
zbiórki liści, które wcześniej odbywały się tylko dwa razy
w roku.

z przyklejonym napisem „popiół”. Takie worki powinny być
wystawione obok pojemnika na odpady zmieszane. Nie
wrzucamy popiołu do pojemnika.

! Możliwość

odbioru sprzed posesji popiołu i żużlu
z palenisk domowych dotyczy popiołu ze spalania węgla
lub innych materiałów dopuszczonych prawem do spalania.
Popiół można również odwozić do PSZOKu. Popiół powstały
z węgla drzewnego należy wrzucać do bioodpadów.
NOWOŚĆ

APLIKACJA ECOHARMONOGRAM NA TELEFON
To aplikacja, która zdecydowanie ułatwi koordynację spraw
związanych z odpadami. Aplikacja zawiera harmonogramy,
wyszukiwarkę z poradnikiem jak sortować odpady i bieżące
informacje o PSZOKu. Aplikacja przypomina o konieczności
wystawienia przed swoją posesję poszczególnych frakcji
odpadów oraz nadchodzących terminach płatności.
EcoHarmonogram jest darmowy – można go pobrać
z platformy do pobierania aplikacji na swoje telefony.
Po pobraniu należy wskazać adres nieruchomości, a aplikacja
przypisze odpowiedni harmonogram dla konkretnego rejonu.

NOWOŚĆ

ODBIÓR WSZYSTKICH BIOODPADÓW
PRZEZ CAŁY ROK SPRZED POSESJI
Bioodpady (trawa, liście, kwiaty, kora, gałęzie) odbierane
są sprzed posesji przez cały rok bez ograniczeń. Można
je wrzucać do brązowych worków, a w przypadku kiedy tych
worków zabraknie, wszystkie bioodpady można pakować
w worki z opisem „bioodpady”. Takich bioodpadów
nie wywozimy już do PSZOKu.
NOWOŚĆ

ODBIÓR POPIOŁU I ŻUŻLU Z PALENISK
PRZEZ CAŁY ROK SPRZED POSESJI
Popiół i żużel z palenisk domowych można wystawiać
w dniu odbioru odpadów zmieszanych. Popiół powinien być
wystudzony i wystawiony w odrębnych, własnych workach
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NOWOŚĆ

GABARYTY ODBIERANE SĄ PRZEZ CAŁY ROK W PSZOK
Każdy wnoszący opłatę śmieciową mieszkaniec, może
przywieźć do PSZOKu swoje odpady wielkogabarytowe.
Punkt pracuje przez 12 miesięcy z wyłączeniem niedziel oraz
świąt ustawowo wolnych od pracy.
NOWOŚĆ

DŁUŻSZE GODZINY PRACY PSZOKu
PSZOK jest czynny przez 6 dni w tygodniu:
poniedziałek: 13:00 – 20:00
wtorek - piątek: 7:00 – 20:00
sobota: 8:00–16:00
(w okresie wakacyjnym godziny mogą ulec zmianie)
Dzięki tej zmianie PSZOK pracuje o 37 godzin tygodniowo
dłużej w porównaniu do lat ubiegłych.

NOWOŚĆ

USTANOWIONO NOWY, WIĘKSZY LIMIT PRZYJMOWANYCH
W PSZOKu GABARYTÓW Z 200 kg do 300 kg
Obowiązujący limit gabarytów w PSZOKu wynosi 300 kg
rocznie przypadających na gospodarstwo domowe. Odpady
wielkogabarytowe oddawane na PSZOK powinny być suche,
nie mogą być zmoczone i zgniłe. Warto pamiętać, że nasiąknięte
wodą automatycznie zwiększają swoją wagę.
NOWOŚĆ

W celu niezamakania gabarytów oddawanych przez
mieszkańców planowana jest modernizacja placu
manewrowego na PSZOKu i budowa zadaszonych wiat
na kontenery.
NOWOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PSZOK
PONAD USTALONE LIMITY
W PSZOK istnieje możliwość zostawienia odpadów w ilości
większej, niż określone limity z jednego gospodarstwa
domowego. W takim wypadku PSZOK przyjmie każdą
ilość odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
(nie z działalności gospodarczych) za dodatkową opłatą.
Ponadlimitowe kilogramy odpadów będą rozliczane
bezpośrednio przez mieszkańców, na podstawie wystawionej
mieszkańcowi przez operatora faktury.
Opłaty za odpady ponad ustalone limity:
- zużyte opony – 1,08 zł/kg
- odpady wielkogabarytowe – 1,30 zł/kg
- odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, tynk, płytki, etc.)
– 0,81 zł/kg
- papa odpadowa, ondulina, wełna mineralna, styropian
budowlany 2,16 zł/kg
NOWOŚĆ
USŁUGA „DRUGIE ŻYCIE GABARYTÓW„
W PSZOKu została uruchomiona nowa usługa. Dzięki niej
mieszkańcy mogą oddawać gabaryty w dobrym stanie, które
nadają się do ponownego wykorzystania. Takie gabaryty są
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wystawiane w specjalnie przeznaczonym pomieszczeniu,
a osoby zainteresowane mogą je nieodpłatnie odbierać.
Oddawane gabaryty zakwalifikowane jako te które są
w dobrym stanie i mogą być jeszcze użytkowane, a ich
waga jest większa niż roczny limit 300 kg nie będą wliczane
do tego limitu.
Stan mebli oceniają pracownicy PSZOKu i to oni decydują,
czy dany mebel będzie przedmiotem usługi „Drugie życie
gabarytów”.

mieszkaniec otrzyma sadzonkę roślin lub gadżet ekologiczny.
Szczegóły akcji określa regulamin zamieszczony w PSZOKu
oraz na stronie internetowej Miasta Zielonka w zakładce
poświęconej gospodarce odpadami.

NOWOŚĆ

ZAKŁADKA W APLIKACJI: ODDAJ - WYMIEŃ – OGŁOSZENIA
Poprzez aplikację możliwe jest również zgłaszanie chęci
oddania mebli, czy innych sprzętów. Ogłoszenia można
zamieszczać całkowicie za darmo, a dzięki temu sprzedawać
lub przekazywać niepotrzebne już gabaryty bez konieczności
wychodzenia z domu.
NOWOŚĆ

WAGA W PSZOK
Dzięki tej wadze każdy mieszkaniec przywożący odpady
do PSZOKu bezpośrednio po wjeździe na wagę widzi ile
kilogramów odpadów przywozi. Dane te są widoczne i
podawane w momencie dokonywania ważenia. Mieszkaniec
otrzymuje wydruk z wagi.
Waga jest również wykorzystywana do kontrolowania firmy
odbierającej odpady komunalne z gospodarstw domowych
– każdy transport odpadów po odbiorze ich sprzed posesji,
a przed wyjazdem z Miasta Zielonka jest ważony. Waga
ta jest następnie weryfikowana z danymi wynikającymi
z przedstawianych miesięcznych raportów przez firmę
odbierającą odpady komunalne.
NOWOŚĆ

ZIELONKA JEST EKO
Począwszy od lipca w każdą pierwszą sobotę miesiąca
w PSZOKu realizowana będzie akcja promująca postawy
proekologiczne. W zamian za przywiezienie do PSZOKu
kompletnego sprzętu elektronicznego lub baterii, każdy

NOWOŚĆ

SERCA NA NAKRĘTKI
W przestrzeni miejskiej zostały zainstalowane serca
na nakrętki i inne plastikowe elementy. Oprócz realizacji
obowiązku właściwej segregacji opadów, działania
te pomagają potrzebującym. Nakrętki przekazywane
są fundacjom prowadzącym zbiórki nakrętek na rzecz
chorych dzieci. W ten sposób dzięki prawidłowej
segregacji wszyscy mieszkańcy mogą przyczynić się
do
współfinansowania
leczenia
lub
rehabilitacji
potrzebujących. Czerwone pojemniki w kształcie serca
znajdują się w trzech lokalizacjach na obszarze miasta:
- przy Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 ;
- przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Wilsona 34/36;
- przy Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego
1/3 (od strony stacji PKP).
Nakrętki można również oddawać w PSZOK gdzie został
wydzielony na nie specjalny pojemnik.
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KONTENER NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH
Dzięki wdrożonym regulacjom każdy mieszkaniec wnoszący
opłatę śmieciową zainteresowany wynajmem kontenera, np.
na odpady budowlane lub odpady wielkogabarytowe, może
to zrobić na preferencyjnych warunkach.
W celu skorzystania z tej usługi należy kontaktować się
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Architektury
Krajobrazu, tel. 22 761 39 26 , 22 761 39 27.
BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEPEK
W PSZOK została uruchomiona bezpłatna wypożyczalnia
przyczepek do transportu odpadów wielkogabarytowych na
PSZOK.
Przyczepkę może wypożyczyć każdy mieszkaniec Miasta
Zielonka, który wnosi opłatę śmieciową. Maksymalna
ładowność przyczepki wynosi 550 kg. Osoba wypożyczająca
ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt. Istnieje również
możliwość telefonicznej rezerwacji przyczepki pod numerem
tel.: 537 278 012.
KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
Bioodpady powstałe na terenach zabudowy jednorodzinnej
mogą
być
zagospodarowane
w
przydomowych
kompostownikach.
W
związku
z
posiadaniem
kompostownika przysługuje zwolnienie w wysokości 0,50
zł na każdego mieszkańca ujętego w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

!W

momencie
zadeklarowania
kompostowania
bioodpadów i otrzymania zniżki w opłacie, nie można
wystawiać brązowych worków w dniu odbioru bioodpadów,
jak również wywozić ich do PSZOKu za wyjątkiem odpadów
niekompostowanych (np. cytrusy).
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AZBEST
Cały czas istnieje możliwość składania wniosków o bezpłatny
odbiór z posesji wyrobów zawierających azbest. Formularz
wniosku jest dostępny na stronie internetowej lub w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zielonka.
Warunkiem
odbioru
zdemontowanych
odpadów
azbestowych jest odpowiednie przygotowanie ich do
transportu, tj. zapakowanie w folię polietylenową o grubości
nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożenie na paletach.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 22 761 39 19.
Materiały z grupy azbestu możliwe do odbioru:
- płyty azbestowo - cementowe płaskie stosowane
w budownictwie
- płyty faliste azbestowo - cementowe dla budownictwa
- rury i złącza azbestowo - cementowe
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim
składzie azbest
- wyroby cienie azbestowo - kauczukowe
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowo obrobione
- szczeliwa azbestowe
- taśmy azbestowo - kauczukowe
- inne wyroby zawierające azbest

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(Zielonka, ul. Krzywa 18)
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 13.00-20.00
wtorek - piątek: 7.00–20.00
sobota: 8.00–16.00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
w okresie wakacyjnym godziny mogą ulec zmianie)
Tel: 537-278-012 (dostępny w godzinach otwarcia)

Do PSZOK oddajemy
• Bioodpady: wyłącznie gałęzie, choinki, krzewy,
konary
• przeterminowane leki, igły i strzykawki
– zabezpieczone
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
– RTV, AGD, żarówki
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
- w ilości nie większej niż 300 kg/rok
z 1 gospodarstwa
• popiół, zużyte oleje
• zużyte opony - w ilości 4 sztuk/rok
z 1 gospodarstwa
• odpady budowlane i rozbiórkowe
(np. gruz, papa, styropian ociepleniowy, gres)
– w ilości nie większej niż 1 m3/rok
z 1 gospodarstwa
• chemikalia, tonery – w opakowaniach
z etykietą, zabezpieczone
• nakrętki plastikowe

Szczegółowe zasady korzystania z PSZOKu określa
Regulamin (dostępny w PSZOKu oraz na stronie
internetowej www.zielonka.pl w zakładce dotyczącej
gospodarki odpadami).

PSZOK nie przyjmuje
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
z nieruchomości niezamieszkałej
• odpadów niepochodzących z gospodarstwa
domowego
• odpadów niezidentyfikowanych
• zmieszanych odpadów
• azbestu
• części samochodowych
• odpadów niebezpiecznych bez etykiet
• odpadów w opakowaniach nieszczelnych
• odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej

!PRZYPOMINAMY – odpady takie jak makulatura, plastik, szkło, metal, odpady zmieszane i bioodpady odbierane są sprzed

posesji zgodnie z harmonogramem odbioru. W PSZOKu przyjmowane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych
–wytwarzanych przez mieszkańców Miasta Zielonka wnoszących opłatę śmieciową. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących
z prowadzonej przez mieszkańców działalności gospodarczej.
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BIOODPADY PRZYJMOWANE W PSZOKU
W PSZOK przyjmowane są wyłącznie: choinki, gałęzie,
wycięte krzewy i konary
Pozostałe bioodpady (trawa, liście, kora, rośliny) odbierane
są na bieżąco zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców.

LIMITY W PSZOKU
W PSZOK obowiązują limity na 3 rodzaje odpadów
przypadające na gospodarstwo domowe w roku
kalendarzowym.
Limitami objęte są:
• odpady wielkogabarytowe
– 300 kg rocznie na gospodarstwo domowe
• opony samochodów osobowych
– 4 opony rocznie na gospodarstwo domowe
• odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym: papa odpadowa,
ondulina, wełna mineralna, styropian budowlany, tynk,
glazura, itp. – 1m3

PRZYJMOWANIE W PSZOKU ODPADÓW
PONAD USTALONE LIMITY
W PSZOK istnieje możliwość oddawania odpadów ponad
ustalone limity za dodatkową opłatą.
Każdy mieszkaniec może oddać odpady ponad limity,
które będą rozliczane bezpośrednio przez mieszkańca
na podstawie wystawionej przez operatora faktury.
W praktyce oznacza to, iż w przypadku posiadania 500 kg
odpadów np. wielkogabarytowych, 300 kg w danym roku
można zostawić bezpłatnie w punkcie, kolejnych 200 kg
można pozostawić wnosząc indywidualną opłatę za odpady
o wadze ponad limit.

16

Opłaty za pozostawienie w PSZOK odpadów ponad limity:
• odpady wielkogabarytowe – 1,30 zł/kg
• zużyte opony – 1,08 zł/kg
• odpady budowlane i rozbiórkowe
(gruz, tynk, glazura, etc.) – 0,81 zł/kg
• papa odpadowa, ondulina, wełna mineralna, styropian
budowlany – 2,16 zł/kg

DRUGIE ŻYCIE GABARYTÓW W PSZOK
W PSZOK uruchomiono usługę „drugie życie gabarytów”.
Dzięki niej mieszkańcy mogą oddawać gabaryty w dobrym
stanie, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Takie gabaryty są wystawiane w specjalnie przeznaczonym
do tego pomieszczeniu, a osoby zainteresowane mogą je
nieodpłatnie odbierać. Gabaryty w dobrym stanie, które
mogą być jeszcze użytkowane, a ich waga jest większa niż
roczny limit 300 kg nie są wliczane do tego limitu.
Stan mebli oceniają pracownicy PSZOKu i to oni decydują,
czy dany mebel będzie przedmiotem usługi „Drugie życie
gabarytów”.

ZIELONKA JEST EKO – AKCJA PROPAGUJĄCA
POSTAWY PROEKOLOGICZNE
Począwszy od lipca w każdą pierwszą sobotę miesiąca
w PSZOKu realizowana będzie akcja promująca postawy
proekologiczne. W zamian za przywiezienie do PSZOKu
kompletnego sprzętu elektronicznego lub baterii, każdy
mieszkaniec otrzyma sadzonkę roślin lub gadżet ekologiczny.
Szczegóły akcji określa regulamin zamieszczony w PSZOK
oraz na stronie internetowej Miasta Zielonka w zakładce
odpady.

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEPEK
W PSZOK została uruchomiona bezpłatna wypożyczalnia
przyczepek do transportu odpadów wielkogabarytowych
z obszaru Miasta Zielonka na PSZOK.
Przyczepkę może wypożyczyć każdy mieszkaniec Miasta
Zielonka, który wnosi opłatę śmieciową. Maksymalna
ładowność przyczepki wynosi 550 kg. Osoba wypożyczająca
ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt. Istnieje również
możliwość telefonicznej rezerwacji przyczepki pod numerem
tel. 537 278 012.

WAGA W PSZOKU
Dzięki tej wadze każdy mieszkaniec przywożący odpady
do PSZOKu, po wjeździe na wagę na specjalnym wydruku
widzi, ile kilogramów odpadów przywozi. Dane te są
podawane w momencie dokonywania ważenia.
Waga jest również wykorzystywana do kontrolowania firm
odbierających odpady komunalne z gospodarstw domowych
– każdy transport odpadów po odbiorze ich sprzed posesji,
a przed wyjazdem z Miasta Zielonka jest ważony. Waga
ta jest następnie weryfikowana z danymi wynikającymi
z przedstawianych przez firmę miesięcznych raportów.

LEKI W PSZOKU
W PSZOKu przyjmowane są przeterminowane leki.
Przeterminowane leki można również wyrzucać do specjalnie
przeznaczonych pojemników, które umieszczone są
w aptekach:
Apteka Centrum MultiMedica, ul. Poniatowskiego 97
Apteka Cef@rm, ul. Mickiewicza 18
Apteka Amica, ul. Kolejowa 9
Apteka Amica, ul. Kolejowa 5B
Apteka Novum, ul. Lipowa 2a
Apteka Hibiskus, ul. Wyszyńskiego 28/14
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JAK USTALA SIĘ
STAWKĘ
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w Mieście
Zielonka obowiązującej od 1 lipca 2021 r.
Obowiązująca stawka za gospodarowanie odpadami:
• 32 zł od osoby w gospodarstwie domowym prowadzącym
selektywną zbiórkę odpadów,
• 128 zł od osoby w gospodarstwie domowym, w którym
nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny – opłata naliczana w drodze decyzji,
• 190 zł – ryczałtowa roczna stawka dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
-wypoczynkowe, przy prowadzeniu zbiórki selektywnej
odpadów (opłata ta będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022
roku),
• 760 zł – ryczałtowa roczna stawka dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
-wypoczynkowe, w przypadku gdy właściciel nie wypełnia
obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (opłata ta będzie
naliczana w drodze decyzji od 1 stycznia 2022 roku),
• Zwolnienie w wysokości 0,50 zł od osoby ujętej
w
deklaracji
–
dla
właścicieli
nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej, kompostujących bioodpady
w kompostowniku przydomowym.
Na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
wpływa kilka czynników. Przede wszystkim jest to wynik
przetargu, w którym zaproponowana przez operatora
cenę dzieli się przez liczbę osób wynikających z deklaracji.
Gmina, zgodnie z ustawą, nie może dopłacać do gospodarki
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śmieciowej, co oznacza, że koszt odbioru i zagospodarowania
odpadów leży całkowicie po stronie mieszkańców. Składową
kosztów jest również utrzymanie systemu gospodarki.
Niebagatelny wpływ ma stawka „opłaty środowiskowej”,
która reguluje umieszczanie odpadów na składowisku. Taka
opłata nie zasila budżetu Miasta, a musi zostać wliczona
w ostatecznym rozrachunku. Zmieniające się stawki
kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej, paliwa,
czy też płac również muszą zostać zbilansowane ze środków
przeznaczonych na gospodarkę odpadami.

Co ma wpływ na stawkę
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nakładają na rady gmin określenie stawki
opłaty za zagospodarowanie odpadów. Jej wysokość jest
w znaczącym stopniu wynikiem przetargów, w których
zaproponowane ceny za wywóz odpadów dzieli się przez
liczbę osób, ujętych w deklaracjach.
Przepisy prawa stanowią, iż system gospodarki odpadami
jest finansowany przez samych mieszkańców. Gmina
nie ma możliwości dokonywania dopłaty z budżetu
za odbiór odpadów, ale również nie ma możliwości
uzyskania zysku przy pobieraniu od mieszkańców opłaty
za gospodarkę odpadami.
Wpływy z opłaty za odpady muszą w 100% pokrywać koszty
prowadzenia systemu odbioru odpadów. Dlatego tak ważne
jest, by liczba osób zamieszkujących na obszarze gminy
pokrywała się z liczbą osób zgłoszonych w deklaracjach przez
właścicieli nieruchomości. Podawanie danych niezgodnych
ze stanem faktycznym jest nieuczciwie i wpływa na wzrost
stawki za odpady.
W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina musi zapewnić właścicielom
nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów
odpadów komunalnych.

W praktyce do stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów muszą być wliczone wszystkie koszty gospodarki odpadami tj.:

stawka opłaty

•
•
•
•
•

koszty odbioru odpadów segregowanych
koszty odbioru odpadów zmieszanych
koszty odbioru bioodpadów
koszty odpadów wywożonych do PSZOK
inne koszty (m.in. obsługa systemu)

Od 2018 r. ceny odbioru odpadów stale rosną. To problem, który dotyka nie tylko Miasto Zielonka, ale również naszych
sąsiadów w powiecie wołomińskim, zarówno większych i mniejszych gmin. Podczas, gdy w naszym mieście cenę opłaty udawało
się przez dłuższy czas utrzymywać na poziomie poniżej 30 zł od osoby, w wielu miejscowościach podwyżki oscylowały
na poziomie bliskim 100%, 200% a nawet w skrajnych przypadkach 300% (!).
W tabeli poniżej przedstawiono kształtowanie się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przestrzeni lat
2013-2020 w gminach.
Otwock:
2014 - 11,00 zł/os.
2016 - 13,00 zł/os.
2018 - 16,00 zł/os.
2019 - 31,50 zł/os.
2021 – 36,00 zł/os.

Kobyłka:
2014 - 8,00 zł/os.
2018 - 12,00 zł/os.
2019 - 18,00 zł/os.
2020 - 32,00 zł/ os.

Radzymin:
2013 – 7,00 zł/os.
2017 – 10,00 zł/os.
2019 - 14,00 zł/os.
2019 - 32,00 zł/os.

Dąbrówka:
2013 – 7,00 zł/os.
2019 – 16,00 zł/os.
2020 – 33,00 zł/os.

Zielonka
2013 – 7,10 zł/os.
2018 – 10,00 zł/os.
2018 – 12,00 zł/os.
2019 – 22,00 zł/os.
2020 – 29,00 zł/os.
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W aglomeracji warszawskiej aktualne opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów zestawione zostały w poniższej tabeli.
Gmina

Stawka

Piaseczno

36,38 zł/os.

Jabłonna

30,00 zł/os.

Pruszków

35,00 zł/os.

Piastów

35,00 zł/os.

Grodzisk Mazowiecki

32,00 zł/os.

Nowy Dwór Mazowiecki

32,00 zł/os.

Grójec

32,00 zł/os.

Góra Kalwaria

33,86 zł/os.

Dlaczego gmina zmuszona jest podnieść opłatę
za gospodarowanie odpadami?
Pod koniec ubiegłego roku Miasto Zielonka ogłosiło dwa przetargi związane z zagospodarowaniem i odbiorem odpadów
od mieszkańców.
Pierwszy z nich dotyczył odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krzywej 18
w Zielonce oraz odbioru bioodpadów z posesji naszych mieszkańców w okresie 12 miesięcy. Przetarg wygrało Konsorcjum firm:
PGO Mazowsze Sp. z o. o., Jurant Sp. z o. o. Sp. Jawna, z najkorzystniejszą ceną w wysokości: 1,4 mln zł.
Drugi z przetargów dotyczył odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców na okres
10 miesięcy. W tym przetargu swoje oferty złożyło 6 wykonawców proponując następujące kwoty realizacji tego zadania:
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Cena

Łączna punktacja
w kryteriach oceny ofert

P.P.H.U IMPERF S. C. Szpański Dariusz,
Staniec Gabriel

2,869 mln zł

100 pkt

2

PROGRES Maciej Borowiecki

2,965 mln zł

98,06 pkt,

3

Konsorcjum BYŚ Wojciech Byśkiniewicz - Lider,
EKO-BYŚ Sp. Z o.o.

3,332 mln zł

91,67 pkt.

4

MPK PureHome Sp z o.o., RDF Sp. z o.o.

3,441 mln zł

90,03 pkt

5

MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o.,
FBserwis Kamieńsk Sp z o.o.

3,550 mln zł

86,50 pkt

6

Jurant Sp z o.o., PGO Mazowsze Sp. z o.o.

3,216 mln zł

79,54 pkt

Lp

Oferta

1

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 1 marca br. Była
to oferta firmy Imperf, która jednocześnie zaproponowała
najniższą kwotę za usługę. Wysokość tej kwoty pozwalała
na utrzymanie dotychczasowej stawki za odbiór
odpadów, tj. 29 zł od osoby.
Niestety, już po ogłoszeniu wyniku przetargu, jeden
z oferentów (korzystając z przysługującego mu prawa)
złożył odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu do Krajowej
Izby Odwoławczej (KIO).
Firma, która zajęła 3. miejsce w postępowaniu podniosła
argument, że zaoferowane ceny przez firmy, które zajęły
1. i 2. miejsce w przetargu nie odpowiadają rzeczywistym
kosztom realizacji usługi (są rażąco niskie), zaś sama
realizacja zamówienia przy tych cenach grozi nienależytym

wykonaniem umowy. Ponadto podniesiono, że firmy
te wprowadziły w błąd Zamawiającego (Miasto Zielonka),
w zakresie braku posiadania właściwych instalacji.
Po rozpoznaniu sprawy, w trakcie której wszystkie strony
postępowania miały prawo do składania wyjaśnień
i dowodów w obronie swojej racji, KIO jako organ
rozstrzygający spory w zakresie zamówień publicznych,
uwzględniła część z zarzutów odwołującego i nakazała
odrzucenie ofert firm które zajęły 1. i 2. miejsce
w przetargu. Wyrok został ogłoszony 19 maja br.
Skutkiem tego wyroku Miasto Zielonka zostało zobowiązane
do odrzucenia dwóch najkorzystniejszych ofert w przetargu.
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Prowadzi to do konieczności ponownego badania pozostałych ofert, a w konsekwencji do wyboru oferty przedstawiającej
najkorzystniejszy bilans punktowy. W praktyce oznacza to, wybór oferty droższej o 463 tys. zł od oferty pierwotnie
wybranej. Ten wzrost przełoży się niestety na obowiązek podniesienia stawki opłaty od osoby do 32 zł, by zgodnie
z ustawą zbilansować koszty funkcjonowania systemu.

ZBILANSOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU:
5 929 712,00 zł
koszty dotyczące odbioru
i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Miasta
Zielonka w 2021 r.

145 000,00 zł
utrzymanie PSZOK,
edukacja ekologiczna,
koszty administracyjne

6 074 712,00 zł – ŁĄCZNE KOSZTY prowadzenia
systemu gospodarki odpadami w Zielonce w 2021 r.

2 888 400,00 zł
Przychód od mieszkańca:
6 miesięcy (I-VI)
x 29,00 zł x 16 600
(liczba mieszkańców

3 186 312,00 zł
Przychód od mieszkańca:
6 miesięcy (VII-XII)
x 32,00 zł x 16 600
(liczba mieszkańców

6 074 712,00 zł – SUMA WPŁYWÓW na pokrycie
systemu gospodarki odpadami w Zielonce w 2021 r.

Podstawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów. Jak przedstawiono powyżej proces ustalenia
stawki za odbiór odpadów jest ściśle określony i nie pozwala na dowolność w ustaleniu tej opłaty. Miasto jest związane przepisami
prawa w zakresie ustalenia stawki, a Rada Miasta zobligowana do podjęcia uchwały o wysokości stawek według rzeczywistych
kosztów funkcjonowania systemu.
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DLACZEGO
WAŻNE JEST SKŁADANIE
I AKTUALIZOWANIE DEKLARACJI?
Podstawą do wyliczenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami w mieście jest liczba osób zgłoszonych
w deklaracjach. Oznacza to, że niezatajanie informacji
o faktycznej ilości osób w danym gospodarstwie przekłada
się na korzystniejszy przelicznik późniejszej oferty stałej
opłaty miesięcznej dla wszystkich mieszkańców Zielonki.
Urząd Miasta jest prawnie zobowiązany do weryfikowania
stanu podanego w deklaracjach, co w praktyce oznacza,
że nieprawdziwe podanie liczby osób w gospodarstwie
domowym może przyczynić się do podjęcia czynności
administracyjnych tj. naliczenia opłaty za 5 lat wstecz.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ
Z APLIKACJI ECOHARMONOGRAM?
Aplikacja stanowi znaczne udogodnienie nie tylko ze względu
na dostępny z pozycji telefonu harmonogram, ale również
przypomnienie o płatnościach i funkcjonalną wyszukiwarkę,
która pozwoli uniknąć błędów w segregowaniu odpadów.
Przyczyni się to do sprawnego i w konsekwencji
efektywnego recyklingu. Aplikacja sprawi, że świadome
dbanie o środowisko i postawa proekologiczna staną się
o wiele łatwiejsze.
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• Wydział Gospodarki Komunalnej i Architektury Krajobrazu
(informacje o gospodarce odpadami): tel. 22 761 39 26 , 22 761 39 27
• PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych): tel. 537-278-012
• Wydział Ochrony Środowiska (informacje o odbiorze azbestu): tel. 22 761 39 19
• Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Zielonka (płatności): tel.22 761 39 39

