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•  Nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej  
powinna być wyposażona w co najmniej jeden 
pojemnik 120 l przy ilości osób do czterech 
włącznie. Na każdą kolejną osobę powinien 
przypadać minimum jeden pojemnik  
o pojemności 30 l.

•  W przypadku nieruchomości wielorodzinnych  
liczba pojemników powinna być dostosowana  
do liczby mieszkańców oraz cyklu wywozów. 
Minimalna pojemność pojemnika  
w miesięcznym cyklu powinna wynosić 30 l  
(na jednego mieszkańca)

WIELKOŚĆ POJEMNIKA

Od stycznia 2020 roku opłaty za odpady komunalne 
należy wnosić do 20 dnia każdego miesiąca  
za miesiąc, którego dotyczy opłata.

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

ZMIANY 

W SYSTEMIE ŚMIECIOWYM

wolomin.org.pl

GWAŁTOWNY WZROST CEN  
W CAŁEJ POLSCE - POWODY:

Ceny za wywóz odpadów komunalnych rosną  
w całej Polsce. To efekt wieloletnich zaniedbań 
kolejnych rządów w przygotowaniu systemowych 
rozwiązań prawnych.

•  Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów  
na instalacjach komunalnych

•  Niewystarczająca liczba instalacji komunalnych
•  Trudności ze zbyciem surowców wtórnych 
przeznaczonych do recyclingu i spadek cen  
ich sprzedaży

•  Problemy z zagospodarowaniem odpadów,  
których nie wolno składować na wysypiskach

•  Brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się 
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

•  Wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie 
odpadów ze 170 zł do 270 zł za tonę  
(w stosunku do 2019 r.)

•  Małe zaangażowanie producentów opakowań  
w ograniczenie ilości odpadów

•  Niestabilność prawa, która zostaje wkalkulowana  
w koszty przedsiębiorców

Samorządy nie mają wpływu na powyższe czynniki.

Apelujemy do strony rządowej o szybkie podjęcie 
działań naprawczych - ustawowych zmian  

w zakresie gospodarowania odpadami!



Od kwietnia 2020 r. wszyscy będziemy segregować  
i odpowiadać za poprawną segregację odpadów.
Ustawodawca zobowiązał gminy do kontrolowania,  
czy mieszkańcy wywiązują się z selektywnej zbiórki. 
Kara za brak selektywnej zbiórki to dwukrotność stawki 
podstawowej.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA 
ODPADÓW

Od 1 stycznia 2020 r. Punkty Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych zwiększają zakres 
przyjmowanych odpadów:
• odpady budowlane i rozbiórkowe do 2 ton/rok;
• zużyte opony (do 10 szt./rok z nieruchomości);
•  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  
we krwi (w szczególności igły i strzykawki).

Ustawodawca stawia szczególne wyzwanie przed 
wspólnotami mieszkaniowymi i osiedlami, których 
zarządcy muszą:
• wyposażyć nieruchomości w pojemniki na odpady;
•  utrzymywać je w należytym stanie sanitarnym  
i technicznym;

•  zabezpieczyć altany śmietnikowe  
przed dostępem osób trzecich;

Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność 
zbiorową za segregowanie odpadów w zabudowie 
wielorodzinnej – brak odpowiednich rozwiązań 
spowoduje nałożenie kary na całą wspólnotę.  
Altany powinny być zatem zamykane i monitorowane!

PRZYGOTOWANIE I ODPOWIEDNIE 
ZABEZPIECZENIE ALTAN 

ŚMIETNIKOWYCH 
NA OSIEDLACH I W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

Od stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości, 
w których nikt nie mieszka (dyrektorzy placówek 
usługowych, oświatowych, zdrowotnych itp.), mają 
obowiązek podpisać indywidualną umowę na wywóz 
odpadów komunalnych. 
▶  Korzystanie z ogólnodostępnych pojemników 

osiedlowych jest niedozwolone.
▶ Posiadanie stosownych umów będzie kontrolowane.

WYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH

Z GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Zmienia się zasada działania mobilnej zbiorki 
odpadów na terenie miasta i gminy Wołomin. 
▶  W zabudowie jednorodzinnej dwa razy w roku 

w formie tzw. „wystawki podczas mobilnej zbiórki” 
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby  
do Urzędu Miejskiego.

▶  W zabudowie wielorodzinnej raz w miesiącu  
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby  
do Urzędu Miejskiego przez zarządcę nieruchomości. 

Zgłoszenia będą przyjmowane nie wcześniej  
niż 1 tydzień i nie później niż 1 dzień  
przed planowanym odbiorem. Zgłoszenia można 
dokonać za pomocą poczty elektronicznej, 
tradycyjnej lub osobiście.

ODBIÓR GABARYTÓW 
MOBILNA ZBIÓRKA

PSZOK

PSZOKi standardowo rożwnież przyjmują:  

papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

popiół (w okresie od października do kwietnia),  

meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

odpady niebezpieczne, przeterminowane leki  

i chemikalia, tekstylia i odzież.


