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NOWY SYSTEM NOWY SYSTEM 

GODPODARKI ODPADAMIGODPODARKI ODPADAMI

Celem jest:Celem jest:
Poprawa stanu środowiska poprzez m.in.  Poprawa stanu środowiska poprzez m.in.  
eliminacje dzikich wysypisk, przekazanie 
pełnej odpowiedzialności gminom za 
odpady komunalne, ustalenie stawek opłat 
dla mieszkańców za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów oraz zagospodarowanie odpadów oraz 
wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i 
odroczenie unijnych kar za niedopełnienie 
ich założeń.



UUSTAWASTAWA OO UTRZYMANIUUTRZYMANIU PORZĄDKUPORZĄDKU II

CZYSTOŚCICZYSTOŚCI WW GMINACHGMINACH POPO ZMIANACHZMIANACH –– GMINAGMINA

DDĄBROWICEĄBROWICE

1. Gmina przeprowadza przetarg na odbieranie odpadów 
komunalnychkomunalnych

2. Wójt podpisuje umowę na odbiór i transport odpadów z 
przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu.



UUSTAWASTAWA OO UTRZYMANIUUTRZYMANIU PORZĄDKUPORZĄDKU II

CZYSTOŚCICZYSTOŚCI WW GMINACHGMINACH POPO ZMIANACHZMIANACH –– GMINAGMINA

DDĄBROWICEĄBROWICE



UUSTAWASTAWA OO UTRZYMANIUUTRZYMANIU PORZĄDKUPORZĄDKU II

CZYSTOŚCICZYSTOŚCI WW GMINACHGMINACH POPO ZMIANACHZMIANACH –– GMINAGMINA

DDĄBROWICEĄBROWICE

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania:

� do dnia 16 lipca 2013 r.16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% 
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania,

� do dnia 16 lipca 2020 r.16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% 
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 
1995 r.



RADA GMINY przyjmuje:RADA GMINY przyjmuje:
UCHWAŁY OBLIGATORYJNE  UCHWAŁY OBLIGATORYJNE  oraz 
może przyjąć uchwały fakultatywne

1. Uchwała dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy.

2. Uchwała dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości.

Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 3. Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała dot. wyboru systemu taryfowego i stawek opłat.



UUSTAWASTAWA OO UTRZYMANIUUTRZYMANIU PORZĄDKUPORZĄDKU II

CZYSTOŚCICZYSTOŚCI WW GMINACHGMINACH POPO ZMIANACHZMIANACH –– GMINAGMINA

DDĄBROWICEĄBROWICE

RADA GMINY przyjmuje:RADA GMINY przyjmuje:
uchwały obligatoryjne  uchwały obligatoryjne  oraz może przyjąć uchwały obligatoryjne  uchwały obligatoryjne  oraz może przyjąć 

UCHWAŁY FAKULTATYWNE

Uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalneprzez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne



Każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek 
złożyć do gminy DEKLARACJ ĘDEKLARACJ Ę ( termin upłyn ął 30 ( termin upłyn ął 30 
kwietnia 2013 r.)kwietnia 2013 r.) , która jest podstawą do naliczenia 
opłaty ponoszonej przez mieszkańców 
nieruchomości. nieruchomości. 

GMINA
DEKLARACJA

GMINA
DEKLARACJA



W PRZYPADKU ZMIANY:W PRZYPADKU ZMIANY:

• danych np. liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość właściciel nieruchomości jest zobowiązany nieruchomość właściciel nieruchomości jest zobowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany.

• stawek opłaty właściciel nieruchomości otrzymuje, nową 
deklaracje, które powinien złożyć w ci ągu 7 dni od daty 
otrzymania.otrzymania.

W razie niezłożenia deklaracji wójt określi w drodze 

decyzji wysokość opłaty.



Gmina ustaliła stawkę i 
sposób naliczania opłaty 
za odbieranie odpadów, a za odbieranie odpadów, a 
także tryb, sposób i 
częstotliwość jej 
wnoszenia –Mieszkańcy 
będą uiszczać do gminy 
ujednoliconą, stałą, 
wyznaczoną w drodze 
uchwały stawkę za odbiór uchwały stawkę za odbiór 
odpadów. 



PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW ODPADÓW WW ZGÓRZUZGÓRZU::

Zbiórka:Zbiórka:
• opon, 
• sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• baterii i akumulatorów.



ZZASADYASADY SSEGREGACJIEGREGACJI OODPADÓWDPADÓW::

Pojemnik/worek zielony (szkło)
Co wrzucamy:
� czyste butelki i słoiki szklane,

po napojach i żywności,
� butelki po napojach alkoholowych,
� czyste szklane opakowania po kosmetykach.
Czego nie wrzucamy:
� porcelana i ceramika, szkoło stołowe,
� żarówki, lampy neonowe, fluoroscencyjne i rtęciowe,
� fajans,
� reflektory, izolatory,
� szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne,
� doniczki, lustra,
� ekrany i lampy telewizyjne.



ZZASADYASADY SSEGREGACJIEGREGACJI OODPADÓWDPADÓW::
Pojemnik/worek żółty ( tworzywa sztuczne, 

metale, plastik)
Co wrzucamy:
� plastikowe butelki po napojach i plastikowe pojemniki po produktach (np. po � plastikowe butelki po napojach i plastikowe pojemniki po produktach (np. po 

jogurtach),
� butelki i pojemniki po kosmetykach, chemii gospodarczej,
� folie i torebki plastikowe,
� opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku, po sokach,
� puszki po napojach, konserwach,
� drobny złom żelazny i drobne metale kolorowe,
� metalowe nakrętki i kapsle,
� folie aluminiowe. 
Czego nie wrzucamy:Czego nie wrzucamy:
� pojemników zabrudzonych, tym bardziej z zawartością,
� tworzyw piankowych i styropianowych, gumy,
� pojemników po środkach chemicznych (farbach, olejach),
� pojemników po środkach ochrony roślin,
� opakowań po lekach, areozolach, plastikowych zabawek,
� opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach,
� plastikowych elementów pojazdów, np. lusterek, zderzaków. 



ZZASADYASADY SSEGREGACJIEGREGACJI OODPADÓWDPADÓW::

Pojemnik/worek na odpady zmieszane:
Co wrzucamy:
Pozostałe śmieci, które nie nadają się do segregacji m.in.: Pozostałe śmieci, które nie nadają się do segregacji m.in.: 
o worki z odkurzacza, 
o pieluchy dziecięce, artykuły higieniczne, 
o niedopałki papierosów, 
o ścinki tapet i wykładzin podłogowych , 
o porcelana, 
o płytki ceramiczne, 
o guma, resztki świec, 
o wkłady do długopisów, 
o potłuczone szyby, 
o szczoteczki do zębów, 

zapalniczki, negatywy fotograficzne, o zapalniczki, negatywy fotograficzne, 
o zdjęcia, 
o zabawki, segregatory, 
o wychłodzony popiół.

Nie wrzucamy odpadów niebezpiecznych takich jak 
świetlówki, baterie, leki.



ZZASADYASADY SSEGREGACJIEGREGACJI OODPADÓWDPADÓW::
KOMPOSTOWANIE

jest naturalną metodą unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadów 
pochodzenia organicznego. 

W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana 
jako nawóz organiczny. 

Kompostownik przydomowy to wydzielone miejsce, w którym będą składowane 
odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone. Materiały do kompostowania 
układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, 
zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. 

Zasady kompostowania
o Zmniejszenie o 30-50 % ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska

o Unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznymo Unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym

o Produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb

o Proste technologie kompostowania

o Niski koszt inwestycji i eksploatacji

o Łatwość składowania niewykorzystanego kompostu 



ZZASADYASADY SSEGREGACJIEGREGACJI OODPADÓWDPADÓW::

Co kompostujemy? Czego nie Co kompostujemy?

� skoszona trawa, li ście, 
drobne gał ęzie

�części zielone ro ślin
�obierki z owoców i warzyw
�skorupki jaj
�fusy po kawie i herbacie
�resztki żywno ści, trociny

Czego nie 
kompostujemy?

� zepsutej żywno ści, mi ęsa,     
kości

� płynnych odpadów 
kuchennych

� piasku, kamieni�resztki żywno ści, trociny � piasku, kamieni
� niedopałków papierosów
� popiół z kominka lub pieca



CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB GROMADZENIA CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB GROMADZENIA 
I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

RODZAJ ODPADÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODBIORU

SPOSÓB GROMADZENIA I OBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZABUDOWA 
JEDNORODZINNA, 

Nieruchomo ści, na 
których nie 
zamieszkuj ą 

RODZAJ ODPADÓW
JEDNORODZINNA, 
WIELORODZINNA, 

ZAGRODOWA

1-2 osoby 3-5 osób 6 osób i wi ęcej
zamieszkuj ą 

mieszka ńcy a 
powstaj ą odpady 

komunalne
Odpady komunalne 

niesegregowane
(zmieszane), 

pozostałości po 
segregowaniu, 

odpady kuchenne 
ulęgające 

biodegradacji (tylko 

RAZ NA MIESIĄC

Sprzed posesji 
może być z worka 

lub pojemnika 
120L

Sprzed posesji
pojemnik 120L

Sprzed posesji
pojemnik 240 L

Sprzed posesji
worek

pojemnik 120L lub 
240L lub 1100L lub  

2200L
biodegradacji (tylko 

dla zabudowy 
wielorodzinnej)

2200L

Plastik, opakowanie 
wielomateriałowe, 

szkło, metal
Raz na miesiąc

Sprzed posesji w 
worku

Sprzed posesji w 
worku

Sprzed posesji w 
worku

Sprzed posesji w 
worku

Papier, tektura Raz do roku

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów w 
Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów w 
Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 
w Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej zbiórki 
odpadów w Zgórzu



CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB GROMADZENIA CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB GROMADZENIA 
I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

RODZAJ ODPADÓW

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODBIORU

SPOSÓB GROMADZENIA I OBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZABUDOWA 
JEDNORODZINNA, 

Nieruchomo ści, na 
których nie 
zamieszkuj ą 

RODZAJ ODPADÓW
JEDNORODZINNA, 
WIELORODZINNA, 

ZAGRODOWA

1-2 osoby 3-5 osób 6 osób i wi ęcej
zamieszkuj ą 

mieszka ńcy a 
powstaj ą odpady 

komunalne

Meble i odpady 
wielkogabarytowe

Raz do roku

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 
w Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 
w Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 
w Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej zbiórki 
odpadów w Zgórzu

Zużyty sprzęt 
elektroniczny i 

elektryczny
Raz do roku

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 

Z 1 punktu 
selektywnej zbiórki 
odpadów w Zgórzuelektryczny

w Zgórzu w Zgórzu w Zgórzu
odpadów w Zgórzu

Baterie akumulatory Raz do roku

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 
w Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 
w Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej 

zbiórki odpadów 
w Zgórzu

Z 1 punktu 
selektywnej zbiórki 
odpadów w Zgórzu



UUSTAWASTAWA OO UTRZYMANIUUTRZYMANIU PORZĄDKUPORZĄDKU II

CZYSTOŚCICZYSTOŚCI WW GMINACHGMINACH POPO ZMIANACHZMIANACH –– GMINAGMINA

DDĄBROWICEĄBROWICE

OPŁATY:
Wysokość opłaty jest zależna od ilości Wysokość opłaty jest zależna od ilości 
zamieszkałych osób na danej nieruchomości oraz 
od tego, czy odpady zbierane są selektywnie czy 
nieselektywnie

Wysokość opłaty wynosi:

o 3 zł od osoby na miesi ąc w przypadku osób 
segregujących odpady,segregujących odpady,

o 6 zł od osoby na miesi ąc w przypadku osób nie 
segregujących odpady.



TTERMINYERMINY PŁATNOŚCIPŁATNOŚCI::

Rata I do 15sierpnia2013 r.Rata I do 15sierpnia2013 r.
Rata II do 15 września 2013 r.

Rata III do 15 października 2013 r.
Rata IV do 15 listopada 2013 r.
Rata V do 15 grudnia 2013 r.
Rata VI do 15 stycznia 2014 r.Rata VI do 15 stycznia 2014 r.



OPŁATY OPŁATY 
ZAZA GOSPODAROWANIEGOSPODAROWANIE ODPADAMIODPADAMI KOMUNALNYMIKOMUNALNYMI::

Uiszcza się bez wezwania miesięcznie 
w kasie Urzędu Gminy w kasie Urzędu Gminy 
lub przelewem na rachunek bankowy 
29 9023 0006 0130 0101 2000 0010 

…………………………………….. …………………………………….. 
z dopiskiem: Opłata za gospodarowanie 
odpadami za miesiąc/rok, imię i 
nazwisko, adres nieruchomości.



DDZIĘKUJĘZIĘKUJĘ ZAZA UWAGĘUWAGĘ

Więcej informacji na temat nowego systemu Więcej informacji na temat nowego systemu Więcej informacji na temat nowego systemu Więcej informacji na temat nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na gospodarowania odpadami komunalnymi na 
stronie internetowej Urz ędu Gminy stronie internetowej Urz ędu Gminy 
www.d ąbrowice.plwww.d ąbrowice.pl lub pod lub pod 
nr tel. (24 252 25 87, (24) 252 25 83nr tel. (24 252 25 87, (24) 252 25 83

Urząd Gminy w D ąbrowicach Urząd Gminy w D ąbrowicach 
ul. Nowy Rynek 17 ul. Nowy Rynek 17 
9999--352 Dąbrowice352 Dąbrowice
Tel. 0Tel. 0--24 252 25 8724 252 25 87Tel. 0Tel. 0--24 252 25 8724 252 25 87

ugdabrowice@plo.plugdabrowice@plo.pl

Źródło: Ustawa z dnia 01.07.2011r. O zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2011/152,897)


