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Drogi mieszkańcu od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy 
system odpadowy. Jego organizacją na terenie naszych gmin zajmuje 
się Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą                 
w Baćkowicach na mocy swojego statutu. Związek przejął wszystkie 
zadania związane z gospodarką odpadami na terenie 12 gmin 
członkowskich: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, 
Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie i Samborzec.

Co oznacza dla nas wprowadzenie nowego systemu gospodarki 
odpadami:
! nowe zasady odbioru odpadów,
! nowe zasady selektywnej zbiórki,
! nowe zasady naliczania opłat za odbiór odpadów,
! nowe stawki za odbiór odpadów,
! nowe zasady uiszczania opłat za odbiór.

Zmieni się więc wszystko, a to oznacza prawdziwą rewolucję 
śmieciową. Wszystko co nowe budzi obawy i niepokoje, ale my - Twój 
Związek Gmin - postaramy się, aby wejście w nową rzeczywistość 
odpadową przebiegło bezboleśnie. W ulotce, którą trzymasz w rękach, 
staramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania: co, jak i dlaczego?

Dotychczasową umowę na odbiór odpadów trzeba koniecznie 
wypowiedzieć. Większość umów posiada 1-miesięczny okres wy-
powiedzenia, ale są i takie, w których ten okres wynosi aż 3 miesiące. 
Mieszkańcu sprawdź więc swoja umowę i złóż wymówienie w od-
powiednim terminie. 

Uwaga. Osoby posiadające umowy z Ekologicznym Związkiem 
Gmin Dorzecza Koprzywianki i w ubiegłym roku odesłali podpisane 
aneksy nie muszą wypowiadać umów gdyż obwiązują one do 30 
czerwca 2013 r. To czy odesłałeś aneks możesz sprawdzić dzwoniąc do 
nas.

Co z moją dotychczasową umową?
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Co z moim pojemnikiem na odpady?

Czy  dostanę pojemnik na odpady i worki na selektywną zbiórkę?

Ile będę musiał płacić?

Czy opłaca się segregować?

Obecny pojemnik na odpady, jeśli nie został przez Ciebie wykupiony, 
musisz oddać firmie, z którą masz podpisaną umowę na odbiór 
odpadów. Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi, w których zostaną od 
nowa wybrane firmy wywożące śmieci. 

Tak, od firmy, która wygra przetarg na Twoim terenie dostaniesz 
bezpłatnie: jeden pojemnik 120 l i worki na selektywną zbiórkę. Jeśli 
chciałbyś więcej pojemników, musisz je sobie zakupić lub 
wydzierżawić we własnym zakresie.

Drogi mieszkańcu, jeśli będziesz segregował odpady zgodnie z zale-
ceniami, to zapłacisz:
! 9 zł miesięcznie gdy mieszkasz sam
! 18 zł miesięcznie gdy w twoim gospodarstwie domowym mieszka 

dwie lub więcej osób.

Segregacja będzie prowadzona w sposób prawidłowy jeżeli w wor-
kach znajdą się surowce wtórne a w koszu pozostałość. Wtedy za 
opróżnienie pojemnika i odbiór worków z segregacją zapłacisz łącznie: 
9 zł gdy mieszkasz sam i 18 zł gdy w twoim gospodarstwie domowym 
mieszka dwie lub więcej osób

Tak, bo gdy nie będziesz tego robił lub będziesz to robił źle zapłacisz 
więcej, czyli:
! 13,5 zł miesięcznie gdy mieszkasz sam
! 27 zł miesięcznie gdy w twoim gospodarstwie domowym mieszka 

dwie lub więcej osób

Wtedy w każdym miesiącu dostaniesz decyzję administracyjną, 
obciążającą tymi stawkami. Dodatkowo poniesiesz koszty doręczenia 
około 9 zł. W przypadku niesegregowania odpadów Twoja miesięczna 
opłata, gdy nie mieszkasz sam może wynieść 36 zł. zamiast 18 zł. Czy 
warto więc płacić za śmieci 2 razy tyle?

www.ezgdk.pl
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Jak często firma odbierze ode mnie odpady?

Kto i jak sprawdzi czy dobrze segreguję?

Odpady komunalne oraz worki z poprawnie posegregowanymi od-
padami będą odbierane co miesiąc. Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz w roku.

Sprawdzą to bardzo dokładnie pracownicy firmy odbierającej odpady. 
Jeśli stwierdzą, że w koszu znajdą się surowce wtórne lub w worku na 
surowce znajdą się odpady, których nie powinno tam być to:
! jeśli zdarzyło Ci się to po raz pierwszy - opróżnią pojemnik, w którym 

są surowce i nakleją na nim żółtą kartkę lub zostawią worek ze źle 
posegregowanymi odpadami z naklejoną żółtą kartką. Będzie to 
tylko ostrzeżenie.

! jeśli zdarzyło Ci się to po raz kolejny - opróżnią pojemnik, w którym 
są surowce i nakleją na nim czerwoną kartkę lub zostawią worek ze 
źle posegregowanymi odpadami z naklejoną czerwoną kartką. Tym 
razem dostaniesz decyzję administracyjną z naliczonymi stawkami 
podwyższonymi: 13,5 zł. gdy mieszkasz sam lub 27 zł. - gdy w Twoim 
gospodarstwie domowym mieszka dwie lub więcej osób. Ponie-
siesz przy tym jeszcze koszty dodatkowe (koszt doręczenia).

Za każdym razem pracownicy wykonają dokumentację fotogra-
ficzną i sporządzą protokół, który nam przekażą.
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Jak mam segregować, żeby nie płacić więcej?
To wcale nie takie trudne. 

Gdy mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej lub zagro-
dowej dostaniesz dwa worki na selektywną zbiórkę: 
! zielony na opakowania ze szkła bezbarwnego i koloro-

wego
! bezbarwny z przeznaczeniem na papier i tekturę, opako-

wania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielo-
materiałowe

Worki będą przezroczyste, żeby pracownicy firmy wywozowej 
łatwo mogli skontrolować jakość selektywnej zbiórki.

Do zielonego worka trzeba wrzucać:
butelki i słoiki ze szkła
Uwaga: Z butelek i słoików nie musisz usuwać etykiet, zakrętek, ani 
korków. Nie musisz też ich myć. 

Do zielonego worka nie można wrzucać:
ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), luster, 
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością, 
szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samocho-
dowych, zniczy, kineskopów.

Do bezbarwnego worka trzeba wrzucać:
butelki z tworzyw sztucznych, butelki z tworzyw po olejach i środkach 
ochrony roślin, plastikowe opakowania po margarynach, jogurtach, 
małe doniczki z plastiku, gazety, katalogi, zeszyty, książki, karton, czystą 
folię, kartoniki po napojach, puszki metalowe i aluminiowe.

Do bezbarwnego worka nie można wrzucać:
opakowań z zawartością, np. z żywnością, wapnem, cementem, kalki 
technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, 
pieluch jednorazowych, tworzyw sztucznych pochodzenia medycz-
nego, mokrych i zabrudzonych folii, opakowań i butelek po olejach 
silnikowych i smarach, puszek oraz pojemników po farbach i lakierach, 
metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą. dużych elementów            
z tworzyw: zderzaki, kołpaki, wiadra, miski, duże doniczki.

www.ezgdk.pl
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Gdy mieszkasz w zabudowie wielorodzinnej pod Twoim 
„blokiem” staną 3 pojemniki na selektywna zbiórkę:
! niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę;
! żółty z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucz-

nych, opakowania wielomateriałowe i metale;
! zielony z przeznaczeniem na opakowania ze szkła bez-

barwnego i kolorowego;

Do niebieskiego pojemnika trzeba wrzucać:
gazety, katalogi, zeszyty, książki, karton.

Do niebieskiego pojemnika nie można wrzucać:
opakowań z zawartością, np. z żywnością, wapnem i cementem, pro-
spektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, pieluch jednorazo-
wych, kalki.

Do żółtego pojemnika trzeba wrzucać:
butelki z tworzyw sztucznych, butelki z tworzyw po olejach i środkach 
ochrony roślin, plastikowe opakowania po margarynach, jogurtach, 
małe doniczki z plastiku, czystą folię, kartoniki po napojach, puszki 
metalowe i aluminiowe,

Do żółtego pojemnika nie można wrzucać:
opakowań z zawartością, np. z żywnością, pieluch jednorazowych, 
tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych i zabrudzo-
nych folii, opakowań i butelek po olejach silnikowych i smarach, puszek 
i pojemników po farbach i lakierach, metali łączonych z innymi ma-
teriałami, np. gumą.

Do zielonego pojemnika trzeba wrzucać:
butelki i słoiki ze szkła
Uwaga: z butelek i słoików nie musisz usuwać etykiet, zakrętek, ani 
korków. Nie musisz też ich myć. 

Do zielonego pojemnika nie można wrzucać:
ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), luster, 
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z zawartością, 
szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samocho-
dowych, zniczy, kineskopów.
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Czego nie można wrzucać do pojemnika na odpady komunalne?

Co mogę zrobić z innymi odpadami?

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne 
śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji 
toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, 
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych 
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne 
pochodzących z działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że Ty odpowiadasz za stan udostępnionego pojemnika               
i w razie jego zniszczenia będziesz musiał za niego zapłacić.

Pozostałe odpady takie jak:
! odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych (np. 

oleje odpadowe, opakowania po środkach ochrony roślin, pozosta-
łości farb, lakierów, inne chemikalia);

! popiół;
! odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe;
! odpady ulegające biodegradacji i zielone;
! zużyte opony;
! pozostałe selektywnie wydzielone odpady niebędące opakowa-

niami z tworzyw sztucznych i szkła (np. wiadra, miski, folie rolnicze, 
szkło okienne);

! przeterminowane leki;
! zużyte baterie i akumulatory;
możesz oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
który mieści się w ZUOK w Janczycach, gmina Baćkowice. Do tego 
Punktu możesz też bezpłatnie przywieźć ZSEiE, odpady wielkogabary-
towe oraz posegregowane surowce wtórne. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janczycach będzie czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

www.ezgdk.pl
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Dlaczego muszę segregować?

Czy będę musiał podpisać nową umowę z firmą odbierającą 
odpady po 1 lipca?

Czy po 1 lipca będę dostawał faktury?

Skąd mam więc wiedzieć ile muszę płacić za śmieci?

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej Gminy muszą osiągnąć 
wysokie poziomy odzysku surowców wtórnych i ograniczenia od-
padów biodegradowlanych kierowanych na składowiska. Co roku te 
poziomy ulegają zwiększeniu. Gdy ich nie osiągniemy Związek Gmin 
będzie musiał zapłacić kary za niewypełnienie zobowiązań unijnych. 
Kary te mogą sięgnąć nawet kilkuset złotych za każdą nieosiągniętą 
tonę, co w sumie w naszym przypadku daje setki tysięcy złotych 
rocznie. Jeśli zapłacimy kary, to nasz system gospodarki odpadami 
stanie się droższy i wszyscy będziemy musieli płacić za odpady dużo 
więcej. 
Segregacja odpadów to również korzyści ekologiczne polegające 
głównie na: 
! oszczędności dużej ilości energii – w przypadku recyklingu szkła 
! oszczędności surowców naturalnych – w przypadku recyklingu  

papieru
! oszczędności cennych kopalin takich jak ropa naftowa – w przy-

padku recyklingu tworzyw sztucznych

Nie. Po 1 lipca nie będziesz już musiał tego robić. Umowy za wszystkich 
mieszkańców podpisze nasz Związek Gmin.

Nie. Po 1 lipca nie będziesz się rozliczał za wywiezione odpady na 
podstawie faktur.

Wyliczenie stawki oblicza się w deklaracji, którą każdy właściciel 
nieruchomości musi wypełnić. Istnieją dwa wzory deklaracji:
! dla nieruchomości zamieszkałych - domy (zabudowa jednorodzin-

na), bloki (zabudowa wielorodzinnna)
! dla nieruchomości niezamieszkałych - działalność handlowa, dzia-

łalność usługowa, gastronomiczna, szkoły, cmentarze itp.
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Skąd mam wziąć druk deklaracji?
Druki deklaracji będą dostępne:
! w siedzibie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 

27-552 Baćkowice 86
! w siedzibach Gmin
! na stronach internetowych EZGDK i Gmin

W niektórych gminach pracownicy Urzędów i/lub sołtysi będą 
roznosić deklaracje i pomagać w ich wypełnieniu.

Jeśli masz podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, 
możesz również wypełnić deklarację na platformie ePUAP  - Elektro-
niczna Platforma Usług Administracji Publicznej

www.ezgdk.pl
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Jak mam wypełnić deklarację?
Oto instrukcja wypełnienia deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej:
Poz. 1. wpisujemy Nr PESEL w przypadku osób fizycznych lub Nr NIP            
w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi.
Poz. 2. wpisujemy datę wypełnienia deklaracji. 
Pole B. zaznaczamy krzyżykiem pole wyboru: 
! „złożenie deklaracji” - to musisz zaznaczyć pierwszy raz składając 

deklarację 
! „korekta deklaracji” - w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowią-
zany złożyć nową deklarację jako „korekta deklaracji” w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na tej nieruchomości pierwszego miesz-
kańca, powstania na niej odpadów lub zamieszkania nowego 
mieszkańca zmieniającego status gospodarstwa domowego z jed-
norodzinnego na wielorodzinne lub odwrotnie.

Pole C. zaznaczamy krzyżykiem właściwe pole: właściciel, współ-
właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości, jednostka 
organizacyjna, lub inny. W przypadku pola „współwłaściel” deklarację 
powinien podpisać każdy ze współwłaścicieli. 
Pole D1. wypełniamy dane osoby składającej deklarację. Dobrze 
zrobisz jeśli wypełnisz wszystkie pola.
Pole D2. wpisujemy adres zamieszkania.
Pole D3. wskazujemy adres do korespondencji w przypadku gdy jest 
inny niż adres, z którego odbierane będą odpady komunalne. 
Pole D4. w przypadku gdy właściciel upoważnił inne osoby do 
reprezentowania siebie wypełniamy dane osoby upoważnionej.
Pole D5. wpisujemy dane nieruchomości, z której odbierane będą (na 
której powstają) odpady komunalne.
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Pole E. zaznaczamy krzyżykiem właściwe pole dotyczące odpadów 
ulegających biodegradacji oraz sposób ich zagospodarowania.
Jeśli zaznaczysz NIE będziesz musiał odpady ulegające biodegradacji 
odwozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych               
w Janczycach. Jeśli zaznaczysz TAK będziesz mógł sam zagospodaro-
wywać te odpady, np. skarmiając zwierzętom lub kompostując – nie 
ponosząc przy tym żadnych konsekwencji. Jeśli zaznaczysz TAK podaj 
w przybliżeniu w kilogramach ilość odpadów ulegających biodegra-
dacji powstających na Twojej nieruchomości. Średnio mieszkaniec 
naszego regionu wytwarza od 50 do 100 kg takich odpadów rocznie. 
Jaką ilość wpiszesz zależy od Ciebie. Jest to tylko informacja szacun-
kowa. Pamiętaj, że odpady biodegradowalne to nie tylko odpadki  
kuchenne, ale też trawa, liście, chwasty.
Pole F. wpisujemy liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości,         
w przypadku zamieszkania jednej osoby krzyżykiem zaznaczamy 
gospodarstwo jednoosobowe, natomiast gdy mieszkają dwie lub 
więcej osoby krzyżykiem zaznaczamy gospodarstwo wieloosobowe. 
W pozycji„ miesięczna opłata…..” wpisujemy kwotę opłaty: 
! od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 9,00 zł
! od gospodarstwa domowego wieloosobowego – 18,00 zł
Pamiętaj, że nie ma znaczenia ilość osób zameldowanych. Liczy się 
tylko te osoby, które faktycznie zamieszkują nieruchomość.

Przykłady z życia:
W domu zameldowane są trzy osoby: małżeństwo i dziecko. 
! Jeśli wszyscy mieszkają razem tworzą gospodarstwo wieloosobowe              

i deklarują wtedy stawkę 18 zł.
! Jeśli dziecko wyjedzie do szkoły z internatem lub na studia to w domu 

pozostają dwie osoby, które w dalszym ciągu tworzą gospodarstwo 
wieloosobowe i deklarują stawkę 18 zł.

! Jeśli dziecko wyjedzie do szkoły z internatem lub na studia i mąż wyje-
dzie do pracy „za granicę” to żona zostanie sama tworząc gospo-
darstwo jednoosobowe. W takim przypadku w ciągu 14 dni od zmiany 
statusu gospodarstwa (z wieloosobowego na jednoosobowy) żona 
musi złożyć nową deklarację, w której zadeklaruje stawkę 9 zł.

! Jeśli po zakończeniu roku szkolnego dziecko wróci do domu to ponow-
nie powstanie gospodarstwo wieloosobowe i trzeba będzie w ciągu 14 
dni złożyć nową deklaracją ze stawką 18 zł.

www.ezgdk.pl
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Pole G. wpisujemy miejscowość i datę podpisania deklaracji, czytelny 
podpis z podaniem imienia i nazwiska a w przypadku współwłaścicieli 
czytelny podpis wszystkich współwłaścicieli. 

Deklaracje będą weryfikowane przez pracowników Ekologicznego 
Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki i porównywane z ewidencją 
mieszkańców (meldunkami) pozyskaną od Gmin. Dodatkowo miesz-
kańcy, którzy zadeklarują, że mieszkają sami i tworzą gospodarstwo 
jednoosobowe dostaną niebieskie pojemniki na odpady. Pozostali 
dostaną pojemniki zielone. W chwili wystawienia pojemników do 
opróżnienia wszyscy będą wiedzieć kto skłamał, wypełniając dekla-
rację bo przecież każdy wie, ile osób mieszka u sąsiada. Jeśli skłamiesz 
wypełniając deklarację, to inni mieszkańcy będą musieli finansować 
system gospodarki odpadami za Ciebie. Bądź uczciwy, wypełnij dekla-
rację zgodnie z prawdą!

Wypełnioną deklarację musisz złożyć w biurze Ekologicznego Związku 
Gmin  Dorzecza Koprzywianki, 27-552 Baćkowice 86, lub w siedzibach 
Gmin. Możesz też ją oddać pracownikowi Urzędu lub sołtysowi, który 
do Ciebie przyniesie druk.

Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 8 maja 2013 r. Jeżeli kiedyś 
zmieni się liczba osób, które zamieszkują Twoją nieruchomość (co 
spowoduje zmianę jej statusu z wieloosobowej na jednoosobową lub 
odwrotnie) w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany musisz złożyć nową 
deklarację.  Zmienić się Twoja stawka za wywóz odpadów.

Np. Jeśli w domu mieszkają dwie osoby i segregują odpady (czyli 
płacą 18 zł. miesięcznie) a jedno z nich wyjedzie np. do pracy za granicę, 
to w ciągu 14 dni trzeba złożyć nową deklarację i zaznaczyć w niej, że 
domek zamieszkuje już tylko jedna osoba. Wiązało się to będzie z nową 
opłatą 9 zł. Miesięcznie, gdy w dalszym ciągu będzie prowadzona 
selektywna zbiórka. Po powrocie osoby z zagranicy ponownie zmieni 
się status gospodarstwa, stawka i w ciągu 14 dni trzeba złożyć nową 
deklarację.

Co się stanie gdy zaniżę liczbę osób zamieszkujących, żeby płacić 
mniejszą stawkę?

Co mam zrobić z wypełnioną deklaracją?

Do kiedy mam złożyć deklarację?

 



Co się stanie jeśli nie złożę deklaracji?  

Jak, gdzie i kiedy mam uiszczać opłaty?

Co się stanie kiedy nie zapłacę?

Jeśli nie złożysz deklaracji to Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza 
Koprzywianki za pośrednictwem firmy wywozowej i tak wyposaży Cię 
w pojemnik i worki, gdyż każdy mieszkaniec musi być objęty nowym 
systemem gospodarki odpadami po 1 lipca. Do momentu złożenia 
deklaracji będziesz co miesiąc otrzymywał decyzję administracyjną,           
w której zostaniesz obciążony stawkami:
! 13,5 zł. miesięcznie gdy mieszkasz sam
! 27 zł. miesięcznie gdy w Twoim gospodarstwie domowym mieszka 

dwie lub więcej osób
Dodatkowo poniesiesz koszty doręczenia około 9 zł.

Opłaty należy uiszczać bez wezwania, "z góry" w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca. Należności należy wpłacać przez internet lub 
tradycyjnie w„ okienku” bankowym lub Poczcie na rachunek bankowy:

Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
nr 22 85170007 0090 0000 1111 0001,

w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju 
o/Klimontów.

Pierwszej wpłaty musisz dokonać do 10 sierpnia. Kolejne co miesiąc. 
Aby uniknąć kosztów opłat możesz zapłacić za klika miesięcy z góry.

Opłata za wywóz odpadów czyli tak zwany „podatek śmieciowy” jest 
obowiązkowy. Forma podatku powoduje, że 
zaległości będą mogły być 
egzekwowane przez komornika 
Urzędu Skarbowego 
bez zakładania 
sprawy sądowej.
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Co mam zrobić, gdy mieszkam daleko od trasy przejazdu śmie-
ciarki?

Co się stanie jeśli moje odpady nie zmieszczą się do pojemnika?

Gdy tak jest, to musisz wystawiać pojemnik z odpadami komunalnymi             
i worki z segregacją do trasy przejazdu samochodu. Jeśli Ci wygodniej, 
łatwiej lub boisz się o pojemnik, to możesz również odpady komu-
nalne wystawiać w szczelnym worku – jednak musi być on oznaczony 
przynajmniej numerem domu. Musisz tak postępować, bo podjecha-
nie śmieciarki pod każdy dom wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami 
obsługi, przez co każdy musiałby płacić za odbiór odpadów nawet do 
20% więcej.

Jeśli już posegregowałeś swoje odpady i nie mieszczą się one do 
pojemnika 120 l, w który zostałeś zaopatrzony, możesz pozostałość 
zapakować w szczel-
ne worki. Worki te zos-
taną zabrane w ra-
mach opłaty, którą co 
miesiąc uiszczasz. Nie 
musisz więc nic do-
płacać. Jedyny waru-
nek jest taki, że worek 
musi być szczelny i oz-
naczony co najmniej 
numerem domu. Jeśli 
często się będzie zda-
rzać, że nie zmieścisz 
się do otrzymanego 
pojemnika, pomyśl              
o zakupie lub dzierża-
wie kolejnego.
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Co się stanie z moimi odpadami?
Trafią one do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jan-
czycach. Tam zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi 
standardami. 

Odpady posegregowane trafią na sortownię w celu wydzielenia 
surowców wtórnych: papieru, kartonu, tworzyw (folia, butelki PE, 
butelki PP oraz butelki PET z podziałem na trzy kolory), szkła (białe, 
kolorowe) i metalu. Wydzielone surowce wtórne trafiają do specja-
listycznych firm zajmujących się recyklingiem, np. huty szkła, papiernie, 
zakłady przerobu tworzyw sztucznych. Nienadające się do sprzedaży 
surowce, które mają dużą wartość opałową, tj. brudny papier, brudna 
folia, drewno, tworzywa, trafiają do cementowni, gdzie są spalane przy 
wypalaniu klinkieru.

Odpady komunalne są wstępnie przetwarzane. Wydzielona z nich 
frakcja organiczna w części jest kompostowana, co ogranicza ilość 
emitowanych do atmosfery substancji odorowych i metanu. Pozosta-
łość jest deponowana na składowisku.

Zebrane selektywnie odpady biodegradowalne i zielone trafiają do 
kompostowni. Po tym procesie powstaje surowiec wykorzystywany 
do prac rekultywacyjnych na składowisku.

Obecne przygotowywana jest rozbudowa Zakładu. Jest to inwes-
tycja o wartości około 20 mln zł. i obejmuje: dużą, nowoczesną sor-
townię na odpady komunalne i odpady segregowane, nowoczesną 
kompostownię oraz maszyny.
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Czemu będę musiał za śmieci płacić więcej?
Składa się na to kilka przyczyn:
! Dotychczas rozliczałeś się w systemie od pojemnika i firma 

wywozowa w ramach opłaty opróżniła tylko ten pojemnik, za który 
płaciłeś. Za dodatkowe worki z odpadami komunalnymi musiałeś 
dodatkowo płacić lub ich wcale nie odbierano. Teraz odbiorca 
odpadów musi zabrać od Ciebie wszystkie wystawione odpady 
nawet jeśli nie zmieściły się w pojemniku. Tak musi być, żeby nikomu 
nie chciało się wywozić śmieci do lasu. Jednak spowoduje to, że tych 
odpadów będzie się zbierać dużo więcej, za co Związek musi 
zapłacić. Pamiętaj tylko żeby wszystko dobrze posegregować.

! Zwiększyły się koszty zagospodarowania odpadów. Pozamykano 
wiele zakładów zajmujących się gospodarką odpadami niespeł-
niających wymagań Unii Europejskiej. Te, które zostały, w tym nasz 
Zakład, muszą się dostosować do obowiązujących przepisów                       
w ciągu 2,5 roku, co niestety wiąże się z dużymi nakładami. Jeśli tego 
nie zrobimy to stracimy miejsce „pozbywania” się odpadów w na-
szym regionie i wtedy będziemy płacić jeszcze więcej.

! Kosztowne jest stworzenie nowego systemu gospodarki odpadami. 
Zakup oprogramowania, komputerów, druk dokumentów oraz 
zorganizowanie całej logistyki będzie dużo kosztować.

! Musieliśmy utworzyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, który mieści się w Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Janczycach, gmina Baćkowice. Możesz tu bez-
płatnie przywieźć pozostałe odpady zebrane selektywnie, np.: oleje, 
filtry, pozostałości farb i lakierów, baterie, odpady biodegradowal-
ne, gruz, opony, szkło okienne, popiół, duże folie nie mieszczące się 
do worków i inne. 

! Zwróć uwagę na fakt, że mieszkańcy sąsiednich gmin są rozliczani                 
w mniej korzystnym systemie naliczania opłat - od mieszkańca - po 
stawkach 7-8 zł w przypadku prowadzenia segregacji odpadów.



Co z odpadami z działalności, usług i handlu czyli w przypadku gdy 
nikt nie mieszka a powstają odpady?

Jak mam wyliczyć opłatę?

Jakie wybrać pojemniki?

Jeśli prowadzisz jakąś działalność, w wyniku której powstają odpady, 
np. usługi, handel, gastronomia, szkoła, przedszkole, hotel, cmentarz, 
itp. również musisz się opodatkować poprzez wypełnienie deklaracji 
dla nieruchomości niezamieszkałej. Jeśli prowadzisz działalność tam 
gdzie mieszkasz, musisz osobną deklarację złożyć dla nieruchomości 
zamieszkałej a osobną dla części niezamieszkałej. Zasady dostępności, 
wypełniania, składania deklaracji są takie same dla nieruchomości 
zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Jedyną różnicą jest sposób 
naliczania opłat.

W przypadku różnych działalności opłata naliczana jest od zade-
klarowanego opróżnienia pojemnika. W części E deklaracji musisz 
określić więc rodzaj pojemników, ich ilość oraz wybrać częstotli-            
wość opróżniania. W ten sposób sam wyliczysz sobie opłatę. Sposób                
i częstotliwość jej uiszczania jest taka sama jak w przypadku nierucho-
mości zamieszkałych. Pamiętaj że opłata śmieciowa ma formę podat-
ku, który w przypadku zaległości jest egzekwowany przez komorni-
ków Urzędu Skarbowego.

W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Eko-
logicznego Związku Gmin dorzecza Koprzywianki” określone są mini-
malne wymagania co do ilości i pojemności pojemników na odpady. 
Regulamin znajdziesz na stronie internetowej Związku a gdybyś 
potrzebował pomocy w zakresie wyboru pojemnika zadzwoń do nas. 
Pamiętaj o bardzo ważnej rzeczy. W deklaracji dopuszczonych jest do 
użytkowania dużo typów pojemników:

3 3 3 3110l, 120l, 1,1 m , 2,2 m , 5m , 7 m . Jednak nie każda firma wywozowa 
dysponuje sprzętem do obsługi tych wszystkich typów koszy. Żeby 
zapewnić uczciwą konkurencję i nie eliminować firm z rynku prosimy   
o wybór w pierwszej deklaracji składanej do 8 maja pojemników 

3uniwersalnych czyli: 120 l lub 1,1 m . Termin pierwszej płatności 
przypada dopiero na 10 sierpnia i do tego czasu będzie wiadomo jaka 
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firma z jakim sprzętem i pojemnikami będzie działać na Twoim terenie. 
Wtedy możesz po prostu zmienić rodzaj pojemnika przez złożenie 
nowej deklaracji.
Dobieraj pojemniki rozważnie gdyż opłatę poniesiesz za zadeklaro-
waną do opróżnienia ilość, którą wpisałeś do deklaracji. Gdybyś chciał 
mniej lub więcej pojemników albo inną częstotliwość odbioru musisz 
ponownie złożyć deklarację. 

Jeśli będziesz segregował odpady i będziesz to robił w sposób pra-
widłowy to dotyczą Cię następujące stawki:
pojemnik 110 l     – w wysokości 16,50 zł;
pojemnik 120 l    – w wysokości 16,50 zł;
pojemnik 240 l     – w wysokości 26,50 zł;

3pojemnik 1,1 m   – w wysokości 106,00 zł;
3 pojemnik 2,2 m   – w wysokości 176,00 zł;

3pojemnik 5 m      – w wysokości 350,00 zł;
3pojemnik 7 m      – w wysokości 480,00 zł;

3W pierwszej deklaracji wybierz spośród pojemnika 120l i 1,1 m . 
Później – np. po rozstrzygnięciu przetargów (w czerwcu) możesz to 
zmienić.
 

Tak. Gdy nie będziesz tego robił albo będziesz to robił źle to zapłacisz 
więcej, czyli:
pojemnik 110 l     – w wysokości 21,45 zł;
pojemnik 120 l     – w wysokości 21,45 zł;
pojemnik 240 l     – w wysokości 34,45 zł;

3pojemnik 1,1 m   –  w wysokości 137,8 zł;
3pojemnik 2,2 m    – w wysokości 196,00 zł;

3pojemnik 5 m      – w wysokości 380,00 zł;
3pojemnik 7 m      – w wysokości 520,00 zł.

Dostaniesz decyzję administracyjną, w której zostaniesz obciążony 
tymi stawkami. Dodatkowo poniesiesz  doręczenia decyzji około 9 zł.

Jakie są stawki za opróżnienie pojemnika?

Czy w przypadku nieruchomości niezamieszkałych również opła-
ca się segregować odpady?



Jak i w co mam segregować?

Co się stanie jeśli nie złożę deklaracji dla nieruchomości nie-
zamieszkałej?

Co na zakończenie?

Zasady i wymogi segregowania odpadów są takie samie jak  w przy-
padku nieruchomości zamieszkałych. Czyli worki (zielony i bezbarwny) 
lub pojemniki (niebieski, zielony, żółty). Przy czym pojemniki ostatnie 
dedykowane są dla szkół, urzędów lub innej użyteczności publicznej.

Jeśli nie złożysz deklaracji to Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza 
Koprzywianki za pośrednictwem firmy wywozowej i tak wyposaży Cię 
w pojemnik i worki, gdyż każda nieruchomość niezamieszkała musi 
być objęty nowym systemem gospodarki odpadami po 1 lipca. Ilość            
i rodzaj pojemników sami dobierzemy zgodnie z „Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki” a ich koszt będzie taki jak w przypadku 
braku prowadzenia segregacji. Do momentu złożenia deklaracji 
będziesz więc co miesiąc otrzymywał decyzję administracyjną,                       
w której zostaniesz obciążony stawkami jak przy braku segregacji                  
i dodatkowo poniesiesz koszty doręczenia około 9 zł.

Mamy nadzieję, że ta ulotka wyjaśniła Ci drogi mieszkańcu wiele spraw 
dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami. Wiemy, że 
media przekazują w tym temacie wiele sprzecznych informacji. 
Naszym celem było więc przekazanie wiedzy w sposób prosty i przej-
rzysty. W razie wątpliwości możesz szukać dodatkowych informacji              
w naszym Związku. Dodatkowo będziemy szkolić pracowników Urzę-
dów Gmin i/lub sołtysów. Do nich też możesz się zwracać z pytaniami.
Ulotka ma jedynie charakter informacyjny.
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Prawa autorskie zastrzeżone przez EZGDK siedzibą w Baćkowicach

Egzemplarz bezpłatny

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach


