
Odpadowy niezbędnik mieszkańca 

Subiektywny wyciąg regulacji i 

użytecznych informacji. 



OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1439): 

 

• artykułu 6i.1. 

„Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: 

1)w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 

2)w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na 

danej nieruchomości powstały odpady komunalne; 

3)w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania 

z nieruchomości.” 

 

• artykułu 6i.2. 

„W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część 

miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 

uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od 

miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana”. 



Zgodnie z zapisami artykułu 6m.1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439): 

 

„Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych.” 

PIERWSZA DEKLARACJA 



 

Najważniejsze zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1439) dotyczące zmiany deklaracji to: 

 

• artykułu 6m.2. 

„W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.” 

 

• artykułu 6m.4. 

„Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.” 

 

• artykułu 6m.4. 

„Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość: 

1)zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie  

do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;” 

ZMIANA DEKLARACJI 



Zgodnie z zapisami uchwały nr VII/33/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie  

z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 

 

§ 1.4.  

„Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.” 

 

§ 1.5. 

 „Kwota zwolnienia, o której mowa w ust. 4 wynosi 1,00 zł miesięcznie od nieruchomości.” 

ULGA ZA KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIO 



Od dnia 1 kwietnia 2020 r., na mocy art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), wszyscy mieszkańcy gmin należących do Związku 

Gmin Krajny w Złotowie zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 



• odpadki mięsa, ryb, wędlin   

i kości 
• skorupki jaj 

• wystudzony popiół 

• odchody zwierząt domowych 

• artykuły higieniczne  

(pieluchy jednorazowe,  

chusteczki higieniczne) 
• ręczniki papierowe i serwetki 

• zepsute zabawki 

• szkło stołowe, kryształowe   

i porcelana 

Papier Szkło Bio Metale i tworzywa  

sztuczne 

np.: 

• butelki plastikowe 

• plastikowe nakrętki 

• plastikowe opakowania po  

produktach spożywczych 

• plastikowe opakowania po  

chemii gosp. i kosmetykach 

• folie i torebki z tworzyw 
sztucznych 

• aluminiowe puszki po  

napojach i sokach 
• puszki po konserwach 

• metalowe korki i kapsle 

• metalowe zakrętki 

• opakowania wielomateriałowe  

(np. kartony po mleku, sokach) 
• folia aluminiowa 

np.: 

• papier szkolny i biurowy,  

zadrukowane kartki 

• foldery, gazetki reklamowe,  

ulotki, prospekty 

• gazety i czasopisma 
• książki i zeszyty 

• opakowania papierowe   

i tekturowe, kartony 

• papier pakowy   

i dekoracyjny 

• rolki papieru 

• torby i worki 

np.: 

• butelki ze szkła kolorowego  

i bezbarwnego po napojach  

(bez nakrętek) 
• słoiki ze szkła kolorowego 

i bezbarwnego (bez nakrętek,  

zacisków, gumowych  

uszczelek) 

• szklane opakowania  

po kosmetykach 

np.: 

• odpady kuchenne  

pochodzenia roślinnego  

(obierki, resztki warzyw 
i owoców, skórki, ogryzki) 

• trawa 

• liście 

• trociny, kora drzew 

• łupiny orzechów 

• rozdrobnione gałęzie 

Odpady  

zmieszane 

np.: 

Do pojemnika należy wrzucać  

odpady opróżnione, butelki  

zgniecione. 

Do pojemnika należy  

wrzucać surowce szklane  

opróżnione z zawartości 
i pozbawione nakrętek. 

Do pojemnika należy wrzucać  

surowce rozdrobnione, 
tak aby zmieściły się 

w pojemniku lub worku. 

Do pojemnika należy wrzucać  

to, czego nie da się  

wysegregować 
w celu odzysku i recyklingu. 

Do pojemnika należy wrzucać  

papier suchy, niezanieczyszczony   

i niezatłuszczony. Opakowania  

kartonowe należy składać. 

 ZASADY ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ 



• zużytego sprzętu  

elektrycznego 
i elektronicznego, 

• baterii, 

• akumulatorów, 

• świetlówek i żarówek  

energooszczędnych, 

• oleju silnikowego  

i filtrów olejowych, 

• opakowań po farbach 
i rozpuszczalnikach, 

• gruzu, 

• odpadów zielonych. 

Szkło Bio 

• butelek i pojemników  

z zawartością, 

• opakowań po lekach,  

wyrobach garmażeryjnych,  

olejach spożywczych, 

• jednorazowych naczyń, 

• plastikowych zabawek. 

NIE 

WRZUCAMY: 
• opakowań z zawartością, 

• kartoników po mleku   

i napojach, 

• artykułów higienicznych  (np. 

pieluch jednorazowych,  

podpasek), 

• zatłuszczonego papieru 
(np. po maśle), 

• tłustych jednorazowych  

opakowań papierowych, 
• tapet, 

• worków po wapnie 

(cemencie, gipsie, styropianie), 

• papieru samokopiującego, 

• kalki 

NIE 

WRZUCAMY: 

• szkła okiennego  

(zbrojonego,  

żaroodpornego), 
• szyb samochodowych, 

• porcelany, 

• fajansu, 

• ceramiki, 

• doniczek, 

• kryształu, 

• luster, 

• kineskopów, 

• opakowań po lekach, 

• termometrów, 

• szkła okularowego, 

• świetlówek, 

• żarówek. 

NIE 

WRZUCAMY: 

• odpadów  

kuchennych  

pochodzenia  

zwierzęcego 

(np. kości, mięso,  

mleko, jogurty,  

sery, jajka,  

skorupki od jajek), 

• ziemi i kamieni. 

Odpady  

zmieszane 

NIE WRZUCAMY: 

Czego nie wyrzucamy  

do pojemników  

selektywnej zbiórki? 

WAŻNE! 
butelki powinny być zgniecione, 

dokładne mycie opakowań/szkła nie jest konieczne,  

papier nie może być mokry ani zanieczyszczony. 

Tworzywa  

sztuczne 

NIE WRZUCAMY: 

Papier 



Punkty Selektywnego  Zbierania Odpadów 

Komunalnych w skrócie  PSZOK  to miejsca, do 

których właściciele nieruchomości zamieszkanych 

położonych  na terenie objętym działalnością 

Związku  Gmin Krajny, w ramach wnoszonej opłaty 

za zagospodarowanie odpadami  mogą dostarczyć 

i bezpłatnie zostawić  wytworzone przez siebie 

selektywnie  zebrane odpady komunalne. 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!! 

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących                        

z działalności gospodarczej. 

 



Odpady  

niebezpieczne 

Zużyty 

sprzęt  

elektryczny 

i elektroniczny 

Leki 

przeterminowane 

np.: 

• farby, lakiery i kleje 

• zużyte oleje i smary 

• rozpuszczalniki 

• baterie 

i akumulatory 

• żarówki  

energooszczędne 

np.: 

• zabawki elektryczne   

i elektroniczne 
• telefony komórkowe 

• suszarki do włosów 

• sprzęt komputerowy 

• sprzęt RTV i AGD 

• kable, przewody  

elektryczne 

Odpady  

wielkogabarytowe 

i odpady budowlane  

i rozbiórkowe* 

np.: 

• meble 

• plastikowe krzesła i stoliki 

• odpady z remontów 

• zużyte opony (pochodzące  

z gospodarstw domowych) 
• duże lustra 

* w ilości do 100 kg na kwartał  

NIEODPŁATNIE 

np.: 

• tabletki 

• maści 

• leki płynne  

lub w postaci  

aerozolu 

• opakowania  

po lekach 

Pamiętaj, zgniataj  

odpady! 

Dzięki zmniejszeniu objętości odpadów w kontenerach  

lub pojemnikach może zmieścić się ich nawet  

pięciokrotnie więcej. 

PSZOK PRZYJMUJE 



Lokalizacje  

PSZOK-ów 



W bardzo istotnej mierze mamy wpływ na  

to, jak będzie wyglądał świat wokół nas. 

Redukując wysypiska śmieci, hamujemy  

zanieczyszczenie gleby, wód gruntowych  

oraz powietrza. Popierając ekologiczne  

rozwiązania, dbamy o swoją  przyszłość. 


