Jak będzie działał system w Olsztynie:
1. Gmina ustaliła podział Miasta na sektory, wysokość stawki i sposób naliczania opłaty za
odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia;
2. Stawka opłaty będzie zależała od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość;
3. Właściciele nieruchomości zadeklarują na formularzu deklaracji, przyjętej uchwałą Rady
Miasta, ilu mieszkańców zamieszkuje dany lokal oraz wyliczą opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
4. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
gmina ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemniki o określonej
pojemności;
5. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa – opłaca się więc segregować odpady;
6. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady
zmieszane i zebrane selektywnie;
7. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów.
W styczniu 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Do 1 lipca 2013 r. gmina ma czas na wprowadzenie nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady i
ustalenie stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do momentu przejęcia przez gminę
tego obowiązku mieszkańcy nadal muszą posiadać umowy na odbieranie odpadów. Należy
pamiętać, aby umowy te wypowiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem tak, żeby wygasły z
dniem 30 czerwca 2013 r.
Wprowadzenie zmiany ustawy podyktowane było koniecznością uszczelnienia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, zmniejszeniem ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,
zwiększeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz wyeliminowaniem dzikich
wysypisk odpadów.
Gmina nie będzie zarabiać na śmieciach, do budżetu gminy wpłynie tyle pieniędzy, ile
faktycznie nowy system będzie kosztował nas wszystkich.

Jak Segregować
Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić
w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie
życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do
ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady
posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze
zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby
naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier
toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.
Pamiętaj:


zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,



wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,



wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz
zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako
worki na śmieci,



zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości
(zobacz znak na opakowaniu),



do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.
SZKŁO - KOLOR ZIELONY
wrzucamy

nie wrzucamy


szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, szyb
okiennych, szyb samochodowych,



fajansu i porcelany, szkła nietłukącego typu
DURALEX,



czyste słoiki



butelki białe i kolorowe



lamp jarzeniowych, zużytych żarówek,



szklanych opakowań po lekach, szkła
gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek
itp.),



zakrętek, przykrywek, kapsli i korków

TWORZYWA SZTUCZNE – KOLOR ŻÓŁTY
wrzucamy

nie wrzucamy



opakowania po płynach i napojach (PET), 



plastikowe kubki i opakowania po



opakowań po farbach,

produktach spożywczych,



worków i pojemników po nawozach sztucznych i



opakowania plastikowe po art.
gospodarstwa domowego (płyny,

środkach ochrony roślin,


szampony),


folie, woreczki foliowe, reklamówki.

tworzyw piankowych i styropianu,

artykułów wykonanych z plastiku w połączeniu z
innymi materiałami,



wyrobów z PCV np. płytki, wykładziny.
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PAPIER I TEKTURA – KOLOR NIEBIESKI
wrzucamy



gazety, książki, zeszyty, katalogi,
prospekty, foldery,



torby i worki papierowe,



tekturę i kartony oraz opakowania
wykonane z tych materiałów.

nie wrzucamy


zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła,
margaryny,



artykułów wykonanych z połączenia papieru z
innymi materiałami,



opakowań po nawozach sztucznych i środkach
ochrony roślin.

ODPADY OPZOSTAŁE PO SEGREGACJI – KOLOR CZARNY LUB SZARY
wrzucamy

nie wrzucamy

odpady pozostałe po segregacji
Ekologiczne edukacja realizowana przez Olsztyński Zakład Komunalny http://www.ozk.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=17
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Jak wyrzucać śmieci
Na terenie Gminy Olsztyn obowiązuje „czteropojemnikowy” system selektywnej zbiórki:
a. pojemnik zielony (przeznaczony na opakowania szklane): słoiki i butelki szklane po
napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach;
b. pojemnik niebieski (przeznaczony na papier i tekturę): gazety, czasopisma, papier szkolny i
biurowy, papier pakowy, karton i tekturę, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi
twardymi okładkami;
c. pojemnik żółty (przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych): wielomateriałowe
kartony po napojach typu tetrapak, odkręcone i zgniecione butelki po napojach,
opakowania po kosmetykach, plastikowe zakrętki, foliowe i plastikowe torebki, worki,
reklamówki, puszki stalowe i aluminiowe, opakowania po aerozolach, opakowania po chemii
gospodarczej;
d. pojemnik czarny (przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji): odpady kuchenne,
odpady zielone.
Pozostałe odpady, których nie możemy potraktować jako surowce wtórne, wrzucamy do
pojemników na odpady zmieszane.
W zabudowie jednorodzinnej odpady gromadzone są w workach do selektywnej zbiórki w kolorach
analogicznych jak w przypadku pojemników do selektywnej zbiórki.
Odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych, muszą być przekazywane
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Lubelskiej
43 D lub innych, wskazanych poniżej, miejsc:
a. zużyte baterie – do specjalistycznych pojemników znajdujących się w obiektach
użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp.;
b. przeterminowane leki – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
ustawionych na terenie wytypowanych aptek i placówek, które zobowiązały się do ich
zbiórki;
c. zużyty sprzęt elektroniczny – należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt
elektroniczny;
d. farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia;
e. żarówki, świetlówki;
f.

zużyte opony.

Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być umyte, suche, plastikowe butelki
zgniecione oraz pozbawione nakrętki i plastikowego pierścienia pod nakrętką.


Odpady wielkogabarytowe, które nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy
wystawiać w miejscu wyznaczonym do tego celu przez właściciela nieruchomości, z którego
odbierane są przez podmiot uprawniony w wyznaczonym harmonogramem terminie. Bezpłatnie
odpady takie można przekazać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych znajdującego się przy ul. Lubelskiej 43 D.



Odpady budowlane, bezpośrednio po wytworzeniu, są składane do kontenera dostarczonego
przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia i przez niego odbierane na podstawie
indywidualnych umów. Odpady budowlane powstające w ilościach mniejszych niż 1 m3 można
bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się
przy ul. Lubelskiej 43 D.
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Częste pytania:
Kto musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
W przypadku budynków jednorodzinnych oraz terenów niezamieszkałych tj. miejsc w których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (przedsiębiorcy, budynki użyteczności
publicznej) deklarację składa właściciel nieruchomości. Natomiast w przypadku zabudowy
wielorodzinnej deklaracja zostanie złożona przez Spółdzielnię Mieszkaniową bądź innego Zarządcę,
który rozlicza za nas czynsz. W przypadku gdy Wspólnota Mieszkaniowa nie ma podpisanej umowy z
żadnym Zarządcą Nieruchomości deklarację w imieniu wspólnoty złoży Zarząd Wspólnoty
Mieszkaniowej. Jedynie gdy Wspólnota Mieszkaniowa nie ma powołanego Zarządu deklarację musi
złożyć każdy właściciel nieruchomości z osobna.
Gdzie i kiedy należy złożyć deklarację?
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są składane w kancelarii
ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna, bądź wysyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana
Pawła II 1.
Dla osób posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany EPUAP będzie również
udostępniona możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną.
Czy w przypadku zarządcy nieruchomości składa on 1 deklaracje za wszystkich mieszkańców
bloku czy zbiera wszystkie deklaracje od mieszkańców i przekazuje gminie?
Zakłada się, że Zarządca nieruchomości, mający stosowne uprawnienia, złoży jedną deklarację dla
całego budynku. Nie wykluczone jednak, że Zarządca zbierze deklaracje od mieszkańców bloku, by
na ich podstawie sporządzić deklarację zbiorczą.
Czy w zabudowaniach jednorodzinnych zostaną zlikwidowane punkty selektywnego zbierania
odpadów i wprowadzona zostanie zbiórka "u źródła"?
W zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórka będzie prowadzona "u źródła" czyli w workach w
różnych kolorach, przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów: papier, szkło,
plastik, odpady biodegradowalne.
W ustawie zawarty jest zapis, że gminy ustanawiają selektywne zbieranie papieru, szkła,
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali i odpadów biodegradowalnych,
czyli do każdej z tej frakcji będzie przypisany określony kolor worka, czy np. tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe będą wrzucane łącznie (wydaje mi się że jest
taka możliwość)?
Metale oraz opakowania wielomateriałowe będą gromadzone w workach na tworzywa sztuczne.
Żółte worki przeznaczone będą na tworzywa sztuczne, zielone na szkło, niebieskie na papier,
natomiast czarne na odpady biodegradowalne.
Jestem mieszkanką Olsztyna i obecnie płacę za wywóz śmieci do spółdzielni w czynszu. Czy te
zmiany również mnie dotyczą?
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Zmiany będą dotyczyły wszystkich mieszkańców naszego miasta a sposób rozliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od regulaminu danej spółdzielni. Przyjmuje się, że
dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnie Mieszkaniowe/Wspólnoty Mieszkaniowe)
opłaty będą wnoszone tak jak do tej pory w czynszu.
Czy żarówki zwykłe będzie można wyrzucać do odpadów zmieszanych czy do niebezpiecznych
tak jak np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i oddawane będą przy zbiórce tych
odpadów (są różne opinie w tej sprawie)?
Żarówki są odpadem niebezpiecznym, należy je przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów - ul. Lubelska 43 D - siedziba Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego. Podobnie należy
postępować ze zużytym sprzętem elektronicznym, jeśli nie odda się go w punkcie zakupu nowego
sprzętu elektronicznego.
A odpady zmieszane w workach jakiego koloru będą odbierane (przecież i tak zostanie jakaś
frakcja której nie da sie wyselekcjonować)?
Odpady zmieszane będą odbierane z pojemników dostosowanych do potrzeb właściciela danej
nieruchomości.
Od kiedy nastąpi podwyżka opłat za wywóz śmieci?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie zacznie obowiązywać od dnia
1 lipca 2013 r. Nie oznacza to jednak obligatoryjnej podwyżki. Aktualne stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 9,80 zł/osobę/miesiąc w przypadku segregowania
odpadów natomiast 14,41 zł/osobę/miesiąc w przypadku braku segregacji odpadów. Zostaną one
jednak zweryfikowane po rozstrzygnięciu przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Wówczas znane będą realne koszty całego systemu.
Czy gmina Olsztyn zamierza przejąć nieruchomości niezamieszkałe (szkoły, przedsiębiorstwa)
itp?
Gmina objęła systemem nieruchomości niezamieszkałe.
W jaki sposób w opłacie będą uwzględniani sezonowi mieszkańcy? Czy działki rekreacyjne w
gminie Olsztyn będą brane pod uwagę jako nieruchomości zamieszkałe czy niezamieszkałe,
ponieważ są różne interpretacje na ten temat i różne metody obliczania opłaty?
Turyści przebywający w hotelach, pensjonatach itp. rozliczani będą w ramach hotelu przez
prowadzącego działalność hotelarską, podobnie jak to ma miejsce obecnie. Na terenie miasta nie
ma działek rekreacyjnych, natomiast rodzinne ogrody działkowe rozliczane będą jak tereny
niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.
Jeżeli np. w mieszkaniu o pow. 60m mieszka średnio 3 osoby, które są zameldowane to jak to
będzie naliczane kiedy w mieszkaniu mieszkają np. studenci w pokojach tzw. podnajem.
Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana od osoby nie będzie zależała od ilości osób
zameldowanych lecz faktycznie zamieszkujących na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela
nieruchomości.

6

Zapewne wielu mieszkańców nie będzie chciało złożyć deklaracji lub może zapomnieć o
terminie złożenia deklaracji. Czy wówczas wydawana jest niezwłocznie decyzja , czy są jakieś
wcześniejsze wezwania?
W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wydana decyzja z
urzędu naliczająca opłatę, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
Czy kontenery do segregacji śmieci będą powszechnie dostępne aby gospodarstwo domowe
miało możliwość ponoszenia mniejszej opłaty??
Pojemniki, zarówno te do selektywnej zbiórki jak również na odpady zmieszane, dostarczone
zostaną przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu. Za zapewnienie miejsca do ich ustawienia
odpowiada właściciel nieruchomości.
W zabudowie jednorodzinnej Wykonawca dostarczy właścicielowi nieruchomości worki do
selektywnej zbiórki odpadów.
W jaki sposób Gmina będzie weryfikowała czy gospodarstwo domowe segreguje śmieci? czy też
wystarczy tylko zadeklarowanie się??
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od mieszkańców ma możliwość weryfikacji zawartości
pojemników na odpady komunalne. Ma on obowiązek powiadomić gminę o niesegregowaniu
odpadów w danym punkcie gromadzenia odpadów, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.
Jak udowodnić, że mieszkańcy segregują odpady? W zabudowie wielorodzinnej do kontenerów
na zmieszane odpady ludzie będą przecież wrzucać w workach także podlegające segregacji a
spośród tylu osób przecież nie udowodni sie kto segreguje a kto nie? A jak wygląda ta sama
sytuacja w zabudowaniach jednorodzinnych? Czy przedsiębiorca będzie zaglądał do każdego
worka ze zmieszane i szukał tam segregowanych? (bo ma obowiązek powiadomić o tym gminę
jeśli mieszkaniec zadeklaruje, że będzie segregował, a faktycznie nie segreguje.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od mieszkańców ma obowiązek powiadomić gminę o
niesegregowaniu odpadów w danym punkcie gromadzenia odpadów. Istnieje możliwość przyjęcia
odpowiedzialności zbiorowej, co w praktyce skutkuje naliczeniem podwyższonej opłaty dla
wszystkich mieszkańców korzystających z danego punktu.

Wszystkie powyższe informacje pochodzą ze strony www.czysty.olsztyn.eu, która jest
oficjalny serwisem UM Olsztyn

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych
mgr inż. Izabela Jancewicz-Bielawska
Biuro Główne: ul. Jagiellońska 2/1 10- 271 Olsztyn
tel/fax. 89-651 22 11 mail: biuro@bowm-olsztyn.pl
Biuro Jaroty: ul.Wilczyńskiego 25E (lokal 134) 10-684 Olsztyn
tel/fax. 89-543 17 69 mail: biuro.jaroty@bowm-olsztyn.pl
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