Nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
od 1 marca 2018 r.
Od 1 marca 2018 roku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój będą obowiązywały nowe zasady w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz.19). Nowym obowiązkiem właściciela nieruchomości i użytkowników nieruchomości
będzie wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych dodatkowej frakcji – odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji. Ministerstwo Środowiska wskazuje, że w ramach tej frakcji takie odpady jak
resztki warzyw i owoców, w tym obierki należy zbierać w pojemniku koloru brązowego z napisem „BIO”.
Co do pozostałych frakcji obowiązują dotychczasowe zasady. Nowością jest jednak obowiązek
odpowiedniego opisania pojemnika lub worka, i tak:
 odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
zbiera się w pojemnikach /workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
 odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach /workach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
 odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się
w pojemnikach /workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
Wszystko to, czego nie można wyselekcjonować, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wrzucamy do
pojemnika na odpady zmieszane.
Co będzie odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?
Rodzaj zabudowy/ Rodzaj
odbieranych odpadów
komunalnych
zmieszane odpady komunalne
odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

zabudowa
jednorodzinna
jeden raz na dwa
tygodnie
jeden raz na dwa
tygodnie

Nieruchomości zamieszkałe
zabudowa
zabudowa
wielorodzinna –
wielorodzinna –
do 6 lokali
od 7 lokali
mieszkalnych włącznie
mieszkalnych i więcej
jeden raz w tygodniu

trzy razy w tygodniu

jeden raz w tygodniu

trzy razy w tygodniu
jeden raz w tygodniu

papier
szkło

jeden raz w miesiącu

dwa razy w miesiącu

dwa razy w tygodniu

metale i tworzywa sztuczne
zużyte opony, meble,
odpady wielkogabarytowe,
większych rozmiarów zużyty
sprzęt elektryczny i
elektroniczny
odpady zielone w postaci liści
powstałe w okresie jesiennym

odpady zielone w postaci
naturalnych choinek

jeden raz na dwa
tygodnie

dwa razy w roku na
indywidualne zgłoszenie
właściciela
nieruchomości
jeden raz w miesiącach:
październik, listopad

-

jeden raz w tygodniu na
indywidualne zgłoszenie
właściciela
nieruchomości
jeden raz w miesiącach:
październik, listopad na
indywidualne zgłoszenie
właściciela
nieruchomości
dwa razy w miesiącu
styczniu na
indywidualne zgłoszenie
właściciela
nieruchomości

jeden raz w tygodniu

-

dwa razy w miesiącu
styczniu

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki / worki w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rodzaj zabudowy/ Rodzaj usługi

Pojemnik na zmieszane odpady
komunalne wraz z jego myciem,
dezynfekcją i konserwacją
Pojemnik na odpady kuchenne
ulegające biodegradacji w kolorze
brązowym wraz z jego myciem,
dezynfekcją i konserwacją
Niebieski pojemnik wraz z jego
myciem, dezynfekcją i
konserwacją
/ niebieski worek na papier
Zielony pojemnik wraz z jego
myciem, dezynfekcją i
konserwacją
/ zielony worek na szkło
Żółty pojemnik wraz z jego
myciem, dezynfekcją i
konserwacją
/ żółty worek na metale
i tworzywa sztuczne
Brązowe worki na odpady zielone
w postaci liści powstałe w okresie
jesiennym

Nieruchomości zamieszkałe
zabudowa
zabudowa
wielorodzinna –
wielorodzinna –
do 6 lokali
od 7 lokali
mieszkalnych włącznie
mieszkalnych i więcej
ilość pojemników wg
ilość pojemników wg
złożonego
złożonego
zapotrzebowania
zapotrzebowania

zabudowa
jednorodzinna
1 szt. / nieruchomość

ilość pojemników wg
złożonego
zapotrzebowania

1 szt. / nieruchomość

Pakiet worków na rok =
liczba miesięcy *
komplet
Skład kompletu na
nieruchomość / miesiąc:
3 żółte, 1 zielony
i 1 niebieski worek

10 worków /
nieruchomość / rok

ilość pojemników wg
złożonego
zapotrzebowania

Pojemniki 1500 l /2500 l
ilość pojemników wg
zapotrzebowania
Pakiet worków na rok =
liczba miesięcy *
komplet

Pojemniki 1500 l /2500 l
ilość pojemników wg
zapotrzebowania

Skład kompletu na lokal
mieszkalny / miesiąc:
3 żółte, 1 zielony
i 1 niebieski worek
10 worków /
nieruchomość / rok

-

Co będzie przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON, przy ul. Dworcowej
17d w Dzielnicy Zdrój) oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK, przy ul. Norwida
34, Sołectwo – Szeroka) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nieruchomość zamieszkała
zabudowana
zabudowana
budynkiem
budynkiem
jednorodzinnym
wielolokalowym

Nieruchomość niezamieszkała

Papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne (GPZON)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

wyłącznie odpady stanowiące odpad
komunalny

Meble, odpady wielkogabarytowe
(GPZON)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

wyłącznie odpady stanowiące odpad
komunalny

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny (GPZON)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

wyłącznie odpady stanowiące odpad
komunalny

Zużyte opony (GPZON)
Przeterminowane leki i chemikalia
(GPZON, apteki na terenie miasta)
Zużyte baterie i akumulatory (GPZON)
Inne odpady inne niż niebezpieczne,
inne odpady niebezpieczne wydzielone
ze strumienia odpadów komunalnych
zgodne z regulaminem GPZON

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

Odpady zielone (PSZOK)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

Rodzaj przyjmowanych odpadów
komunalnych

1)
2)
Odpady zielone (GPZON)

Odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne
(PSZOK)

ograniczona ilość przyjmowanych odpadów

0,5 Mg / nieruchomość
/ rok

1) 0,5 Mg / każdy
lokal mieszkalny /
rok
2) 5,0 Mg /
nieruchomość / rok

0,05 Mg / działka na terenie
ROD / rok
0,5 Mg / nieruchomość / rok
-

-

Co będzie odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Nieruchomość niezamieszkała

Rodzaj nieruchomości

Rodzaj zabudowy /
Rodzaj odbieranych
odpadów komunalnych

nieruchomość, na
której nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają
odpady komunalne
(w tym działalność
gastronomiczna lub
handlowa branży
spożywczej)

pozostałe nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady
komunalne

cmentarze

tereny ogródków działkowych

w okresie od 1 kwietnia do 31
października – nie rzadziej niż
dwa razy w miesiącu, nie częściej
niż cztery razy w miesiącu. W
pozostałym okresie w przypadku
powstawania odpadów
komunalnych – jeden raz w
miesiącu.
jeden raz na dwa tygodnie w
okresie powstawania odpadów

zmieszane odpady
komunalne

nie rzadziej niż dwa
razy w miesiącu, nie
częściej niż cztery razy
w miesiącu

nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu, nie częściej niż cztery
razy w miesiącu

nie rzadziej niż dwa razy w
miesiącu, nie częściej niż cztery
razy w miesiącu. Dodatkowo w
tygodniu poprzedzającym dzień
Wszystkich Świętych oraz w
tygodniu następującym po
święcie – nie rzadziej niż jeden
raz w tygodniu, nie częściej niż
trzy razy w tygodniu.

odpady kuchenne
ulegające biodegradacji

nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie, nie
częściej niż jeden raz w
tygodniu

nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, nie częściej niż jeden raz
w tygodniu

-

papier
szkło
metale i tworzywa
sztuczne
odpady z targowisk

jeden raz w
miesiącu przy
dwa razy w
odbiorze odpadów
dwa razy w miesiącu
miesiącu
zmieszanych
jeden raz w
miesiącu
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, nie częściej niż pięć razy
w tygodniu

jeden raz w miesiącu

-

dwa razy w
miesiącu

jeden raz w
miesiącu przy
odbiorze odpadów
zmieszanych
jeden raz w
miesiącu
-

domek letniskowy
lub inna
nieruchomość
wykorzystywana na
cele rekreacyjnowypoczynkowe

raz na dwa tygodnie w
okresie powstawania
odpadów

jeden raz na dwa
tygodnie w okresie
powstawania odpadów

jeden raz w miesiącu
w okresie
powstawania odpadów

-

Rodzaje pojemników
(pojemniki powinny
być oznaczone w
sposób trwały adresem
nieruchomości i typem
nieruchomości np.
„NIEZAM”.

110/120 l, 240 l, 1100 l,
5 m3,
7 m3, 10 m3

120 l lub
240 l
1500 l, 2500 l
lub worki (60 – 120 l)
lub kontenery na papier
oraz metale i tw.
sztuczne
5 m3, 7 m3, 10 m3
1100 l, 5 m3,
7 m3, 10 m3

Podstawa prawna:
 Uchwała nr XII.75.2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (DZ. URZ. WOJ. SLA z dn. 02.06.2017 poz.
3386), zmieniona uchwałą nr XXII.167.2017 z dnia 30.11.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.
6886 z dnia 11 grudnia 2017 r.) oraz uchwałą nr II.5.2018 z dnia 25.01.2018 r. (DZ. URZ. WOJ.
SLA z dn. 02.02.2018 poz. 769)
 Uchwała nr XII.76.2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. SLA. z dn. 02.06.2017 poz. 3387), zmieniona
uchwałą nr XXII.166.2017 z dnia 30.11.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6885 z dnia 11
grudnia 2017 r.) oraz uchwałą nr II.7.2018 z dnia 25.01.2018 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA z dn.
02.02.2018 poz. 771)
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19)

