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ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

DEKLARACJE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele
nieruchomości określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia deklaracji mają wła
ściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Każdorazowo
zmiana ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości wymaga złożenia deklaracji. Trzeba to zrobić w terminie do 10-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Niewypełnienie powyższych obowiązków podlega karze grzywny, a ponadto będzie prowadziło do wszczęcia postępowania
i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
• papier • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych po-
• szkło wstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowa
• metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wieloma- nia produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia

teriałowe) monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględ- igieł i strzykawek

nieniem bioodpadów • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• odpady niebezpieczne • meble i inne odpady wielkogabarytowe
• przeterminowane leki
• chemikalia
• zużyte baterie i akumulatory

Frakcje odpadów komunalnych niewymienione powyżej mogą być zbierane i odbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

Odpady posegregowane odbierane bezpośrednio z nieruchomości:

• papier
• szkło
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elek

tryczny i elektroniczny (w ramach prowadzonych zbiórek)

Ponadto posegregowane odpady komunalne w zależności od frakcji będą odbierane w:
• PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w miejscowości Pogorzałki 129A
• BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
• APTEKACH

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony mieszkańcom w formie ulotki, publikowany na stronie inter
netowej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże www.dobrzyniewo.pl oraz dostępny w Urzędzie Gminy.

Dobrzyniewo Duże

łi

• zużyte opony
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• odpady tekstylne i odzież

• metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe)
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględ

nieniem bioodpadów



JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

______

SZKŁO - zielony worek/pojemnik

Wrzucamy: szkła żaroodpornego
El butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butel- Il zniczy z zawartością wosku

ki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych) ll żarówek i świetlówek, reflektorów
El szklane opakowania po kosmetykach (O ile nie są Il opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach

SZKIO wykonane z trwale połączonych kilku surowcow) silnikowych
Il luster

Nie wrzucamy: ll szyb okiennych i zbrojonych
Ll ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów lI monitorów i lamp telewizyjnych
ll szkła okularowego lJ termometrów i strzykawek

METALE ITWORZYWA SZTUCZNE (W tym opakowania wielomateriałowe) - żółty worek/pojemnik

Wrzucamy: El folię aluminiową
El odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po El metale kolorowe

napojach El kapsle, zakrętki od słoików
El nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach El zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie

akcji dobroczynnych są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
El plastikowe opakowania po produktach spożywczych
El opakowania wielomateriałowe (np. kartony po NIe wrzucamy:

mleku, sokach, śmietanie) I1 butelek i pojemników z zawartością
El opakowania po środkach czystości (np. proszkach ll opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście Il opakowań po olejach silnikowych
do zębów) itp. ll części samochodowych

El plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie I!l zużytych baterii i akumulatorów
El aluminiowe puszki po napojach i sokach l!l puszek i pojemników po farbach i lakierach
El puszki po konserwach I!l zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - brązowy worek/pojemnik

____

ODPADY KUCHENNE I ODPADY ZIELONE MOGĄ BYĆ ZBIERANE ŁĄCZNIE LUB ODDZIELNIE

Wrzucamy: li odchodów zwierząt
El odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) ll popiołu z węgla kamiennego

ODPADY El resztki jedzenia leków

ULEGAJĄCE El gałęzie drzew i krzewów Il drewna impregnowanego
BIODEGRADACJIŁ El skoszoną trawę, liście, kwiaty 1 płyt wiórowych i MDF

El trociny i korę drzew li ziemi i kamieni
Ą ll innych odpadów komunalnych (w tym niebezą. Nie wrzucamy: piecznych)

Ll kości zwierząt

J Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez
mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie
powoduje to uciążliwości dia otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. (Zródło: www.mos.goypI)
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DO POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI NIE WRZUCAMY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN.:
ZMIESZANE lJ zużytych baterii i akumulatorów

przeterminowanych lekarstw
lJ zużytych świetlówek, żarówek

[ l odpadów po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin)
l zużytego sprzętu RTV i AGD (tzw. elektroodpadów)



POJEMNIKI I WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH
ZAMIESZKAŁYCH!

POJEMNIK DO ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH zapewnia właściciel nieruchomości (kupno lub dzierżawa):
• pojemność pojemnika od 0,08 m3 do 1,1 m3
• konstrukcja pojemnika umożliwiająca jego opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady

Rys. 2. Typowy pojemnik na odpady komunalne. Pojemniki tego typu posiadają odpowiednią konstrukcję zaczepu, są dostoso
wane do odbioru mechanicznego oraz wytrzymałe, gwarantując wieloletnie użytkowanie bez utraty walorów funkcjonalnych
i estetycznych.

POJEMNIK DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH zapewnia właściciel nieruchomości (kupno lub dzierżawa):
• pojemność pojemnika od 0,08 m3 do 0,24 m3
• konstrukcja pojemnika umożliwiająca jego opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady
• kolorystyką pojemników:

1. Pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier” - do zbierania papieru.
2. Pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło” - do zbierania szkła.
3. Pojemnik żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - do zbierania metali i tworzyw sztucznych (w tym opa
kowań wielomateriałowych).
4. Pojemnik brązowy oznaczony napisem „Bio”- do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględ
nieniem bioodpadów.

WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW NA POSZCZEGÓLNE FRAKCJE zapewnia firma odbierająca odpady.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE I PRZETERMINOWANE LEKI:
Pojemniki na przeterminowane leki
• Apteka, ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże
• Apteka, Dobrzyniewo Fabryczne, ul. Królewska 3, 16-002 Dobrzyniewo Duże
• Apteka, Kozińce 9, 16-002 Dobrzyniewo Duże

Pojemniki na zużyte baterie
• Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
• Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, ul. Białostocka 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie, ul. Pogodna 107,16-002 Dobrzyniewo Duże
• Szkoła Podstawowa w Obrubnikach, Obrubniki 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże
• Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach, Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże

Rys. 1. Przykładowe pojemniki, które nie nadają się do odbioru odpadów komunalnych i nie spełniają wymagań polskich norm.



PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
adres: Pogorzałki 129A
PSZOK jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane

odpady komunalne:
• papier
• szkło
• metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe)
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
• odpady niebezpieczne
• przeterminowane leki
• chemikalia
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania pro

duktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony w ilości do 4 szt. na rok od właściciela nieruchomości
• odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m3 na rok od właściciela nieruchomości
• odpady tekstylne i odzież

W PSZOK nie będą przyjmowane:
• zmieszane odpady komunalne
• odpady zawierające azbest
• odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
• odpady pochodzące z działalności gospodarczej bądź rolniczej
• odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu

Transport odpadów zebranych w sposób selektywny do pszok mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie od
padami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty od jednego
mieszkańca. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych przysługuje zwolnienie z części opłaty (uchwała
Nr XIX/144/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda
rowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty).
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się pod
wyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w trzykrotnej wysokości, za każdy miesiąc nie wypełniania
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę wskazaną w deklaracji należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego:
• bez wezwania
• kwartalnie (3 x miesięczna stawka opłaty), jednakże dopuszcza się co miesięczne uiszczanie opłat

Terminy wnoszenia opłaty za:
• I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 25 marca danego roku
• II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 25 czerwca danego roku
• III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 25 września danego roku
• IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 25 grudnia danego roku

REKLAMACJE
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nierucho
mości lub przez prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości może zgłosić swoje uwagi w formie:
• pisemnej na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelariadobrzyniewo.pl,
• telefonicznej pod nr tel. 85 742 81 55 w. 28,
• osobiście w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25.
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zaist
nienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług.

INFORMACJA DOTYCZĄCA CZEŚTOTLIWOŚCI OPRÓŻNIANIA

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALINI ŚCIEKÓW
Zgodnie z uchwałą nr XXyII/212/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania
się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, z częstotliwością gwarantująca niedopuszczanie do
przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nierucho
mości, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy.


