
 

 
 
 

Przasnysz Czyste Miasto 
 
 

Nowy system gospodarowania  
odpadami komunalnymi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przasnysz, 2013 r.

 P O RA DNIK  
KOMUNALNY  



 
 
 
 
 

KILKA SŁÓW WST ĘPU 
 

Na podstawie ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.) gminy stały się 
właścicielami odpadów wytworzonych na ich terenie i muszą zadecydować, co z nimi robić.  

Zmiany w ustawie przyniosły za sobą potrzebę daleko idących modyfikacji w 
dotychczasowym podejściu do gospodarki odpadami komunalnymi. Przemiany te dotyczą nie tylko 
samorządów gminnych i właścicieli nieruchomości, ale także przedsiębiorców świadczących usługi 
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.  

Zgodnie z nowymi zasadami gmina wyłoni w drodze przetargu podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości. Takie rozwiązanie zwolni właścicieli nieruchomości z 
konieczności podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych, a nałoży obowiązek 
uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami.  
 
ABY PRZYBLI ŻYĆ ZASADY NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
NA TERENIE MIASTA PRZASNYSZ, PRZYGOTOWALI ŚMY ODPOWIEDZI NA 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 
 
OBOWIĄZKI WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI 
 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest: 
� wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych i utrzymać go w  

porządku i czystości,  
� prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,  
� utrzymać czystość i porządek na swojej posesji,  
� uprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników wzdłuż swojej nieruchomości,  
� umożliwi ć firmie wywozowej odbiór odpadów z posesji i udostępnić pojemniki i worki z 

odpadami w terminach ich odbioru,  
� przyłączyć nieruchomość zamieszkałą do sieci kanalizacyjnej, a jeśli jest to niemożliwe z 

powodu jej braku – wyposażyć nieruchomość w szczelne szambo lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków,  

� regularnie opróżniać szambo i zbiorniki oczyszczalni przydomowych,  
� złożyć do Urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,  
� uiszczać opłatę za odpady. 
 
ILE ZAPŁAC Ę ZA ODBIERANIE ODPADÓW? 
 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami będzie 
obliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Za odpady zbierane 
nieselektywnie właściciel nieruchomości zapłaci miesięcznie 8,00 zł od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. Natomiast w przypadku segregacji odpadów – ta kwota wyniesie tylko 4,00 zł od 
osoby za 1 miesiąc. 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

PORADNIK DLA MIESZKA ŃCÓW PRZASNYSZA 



Natomiast na nieruchomościach niezamieszkałych, ustalone zostały następujące stawki opłat: 
1) za pojemnik o pojemności do 120 l – 12,00 zł, 
2) za pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – 24,00 zł, 
3) za pojemnik o pojemności powyżej 240 l – 1100 l  - 70,00 zł, 
4) za pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 0,06 zł za każdy litr pojemnika. 

Również i w tym przypadku ustalono niższe stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Kształtują się one następująco: 
1) za pojemnik o pojemności do 120 l – 6,00 zł,  
2) za pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – 12,00 zł, 
3) za pojemnik o pojemności powyżej 240 l – 1100 l – 35,00 zł, 
4) za pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 0,03 zł za każdy litr pojemnika. 
Opłata za odpady na nieruchomościach niezamieszkałych uzależniona jest od ilości i pojemności 
zadeklarowanych pojemników w okresie miesięcznym, a także sposobu gromadzenia – selektywnie 
czy też nie.  
 

OPŁACA SIĘ WIĘC PROWADZIĆ SELEKTYWN Ą ZBIÓRK Ę ODPADÓW! 
 
ILE ODPADÓW B ĘDZIE MO ŻNA ODDAĆ W ZAMIAN ZA UISZCZON Ą 
OPŁATĘ? 
 

Zgodnie z zasadami nowego systemu gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości 
będzie mógł oddać każdą ilość odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie. Ideą 
tego systemu jest całkowite zlikwidowanie powstawania „dzikich wysypisk” śmieci, zatem tylko 
poprzez umożliwienie oddawania wszystkich odpadów taki efekt można uzyskać. Trzeba jednak 
zwrócić uwagę, że funkcjonowanie systemu będzie na bieżąco kontrolowane, zatem nieuczciwe 
pozbywanie się odpadów, może spotkać się z dotkliwymi sankcjami. 
 
CZY KA ŻDY MUSI PŁACI Ć? 
 

Tak. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkowa, jednak nie każdy 
mieszkaniec uiszcza ją samodzielnie. Obowiązek ten mają właściciele nieruchomości, czyli osoby 
lub podmioty faktycznie władające daną nieruchomością.  
W przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej obowiązki właściciela nieruchomości 
spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. 
 
JAK OBLICZY Ć OPŁATĘ NALEŻNĄ ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI OD MOJEJ NIERUCHOMO ŚCI? 
 

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miasta 
Przasnysz oraz na stronie internetowej pod adresem www.przasnysz.um.gov.pl w zakładce 
Gospodarka odpadami. 

W przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej obowiązki właściciela 
nieruchomości spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. 

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 2 kwietnia 2013 r. lub w ciągu 14 dni od 
daty zamieszkania na terenie danej nieruchomości.  
Deklarację składa się w Urzędzie Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz. 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych w deklaracji, poza podstawowymi danymi 
właściciela nieruchomości, należy wpisać stawkę opłaty – w zależności, czy właściciel zamierza 



zbierać odpady jako zmieszane, czy też selektywnie oraz pomnożyć ją przez ilość osób 
zamieszkujących nieruchomość. Tak uzyskana wartość stanowi kwotę opłaty, jaką za każdy miesiąc 
właściciel danej nieruchomości będzie musiał wpłacić na rzecz Miasta Przasnysz. 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, również są obowiązani ponosić na rzecz Miasta Przasnysz, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. 
Kolejny wariant to nieruchomości,  na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w 
części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
W tym przypadku, w części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Miejskiej w Przasnyszu w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty. Natomiast w przypadku części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej części 
nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Przasnyszu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na takiej nieruchomości stanowi sumę 
opłat obliczonych w poszczególnych częściach.  
 

WARTO PAMI ĘTAĆ, ŻE POSIADACZE WI ĘCEJ NIŻ JEDNEJ NIERUCHOMO ŚCI 
SKŁADAJ Ą ODDZIELNE DEKLARACJE DLA KA ŻDEJ Z NICH. 

 
JAK I KIEDY NALE ŻY WPŁACA Ć OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI? 
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić, z góry bez wezwania, w 
łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach: 
1) za I kwartał – do 15 stycznia danego roku,  
2) za II kwartał – do 15 kwietnia danego roku, 
3) za III kwartał – do 15 lipca danego roku, 
4) za IV kwartał – do 15 października danego roku 
 

Pierwszą opłatę, za okres od 1 lipca 2013 do 30 września 2013 r.  
należy uiścić w terminie do 15 lipca 2013 r. 

 
Opłatę można będzie uiszczać w kasie Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2 lub 

przelewem na rachunek bankowy Miasta Przasnysz: 
 

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu 09 8924 0007 0008 0080 2001 0001 
 
 
CO DOBREGO DAJE NAM SEGREGACJA ODPADÓW 
 
• Zmniejsza zanieczyszczenie odpadami środowisko naturalne. 



• Zmniejsza ilość odpadów wyrzucanych do rowów, rzeki i lasów. 
• Zmniejsza zanieczyszczenie powietrza poprzez ograniczenie ilości śmieci spalanych w 

domowych piecach i kotłowniach (palenie odpadów zatruwa nas samych i nasze najbliższe 
otoczenie). 

• Zmienia naszą postawę do odpadów i kształtuje nawyk segregacji odpadów w gospodarstwach 
domowych. 

• Zmniejsza ilość odpadów, które trafiają na składowiska odpadów i na tak zwane dzikie 
wysypiska śmieci. 

• Nasze miasto może stać się miejscem przyjaznym dla środowiska przyrodniczego. 
• Poprawia stan czystości środowiska przyrodniczego. 
• Odzyskuje surowce wtórne (papier, metal, plastik, szkło). 

 
Segregacja odpadów ma bardzo duże znaczenie dla ochrony środowiska przyrodniczego i dla 
samego człowieka. Dlatego gorąco zachęcamy Państwa do stałego zbierania i segregowania 
odpadów. 
 
 
JAK MAM SEGREGOWA Ć ODPADY? 
 
Segregacja odpadów domowych nie jest wcale skomplikowanym procesem. Odpady należy 
wyrzucać do odpowiednich pojemników lub worków. 
 

 
 
Pojemniki niebieskie (worki niebieskie) służą do zbiórki opakowań z papieru i tektury, gazet, 
książek, zeszytów , papieru, kartonów i pudełek. Nie wolno umieszczać w niebieskich pojemnikach 
opakowań kartonowych po napojach, mleku i sokach – należy je wrzucać do pojemnika na 
tworzywa sztuczne. Każdy Mg (tona) selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów 
wody i 17 drzew. Istotne jest by segregować tylko niezanieczyszczoną makulaturę. Oczyszczanie 
tych odpadów domowych nie jest efektywne ekologicznie. Często brakuje też odpowiednich 
technologii i urządzeń do przeprowadzenia takiego procesu. 

Pojemniki żółte (worki żółte) przeznaczone są na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i 
metali, butelki z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET, nakrętki z tworzywa sztucznego 
oraz metalu, opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. Opakowania 



należy przed każdym wyrzuceniem zgnieść. Segregacja tego typu odpadów jest niezmiernie ważna, 
gdyż rozkładają się one tysiące lat. 

Pojemniki zielone (worki zielone) przeznaczone są na szklane kolorowe i bezbarwne odpady 
opakowaniowe. Nie wolno wrzucać do pojemników na szkło pełnych opakowań szklanych.  
Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb 
samochodowych i okiennych, luster, porcelany, czy kryształów. Nie należy mieszać różnych 
rodzajów szkła, ponieważ każdy jego rodzaj wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny 
skład chemiczny. Segregacja szkła pozwoli ograniczyć surowce, z których jest wytwarzane (piasek, 
soda, wapień), zaoszczędzić energię i wodę oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń. 

Pojemniki brązowe (worki brązowe) przeznaczone są na odpady ulegające biodegradacji – 
odpady kuchenne (resztki jedzenia, skórki od owoców), pozostałości roślinne (trawa, liście, drobne 
gałązki, chwasty, itp.) 

 
NIE WOLNO MIESZA Ć ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE 

Z ODPADAMI ZMIESZANYMI! 
 
JAK CZĘSTO BĘDĄ ODBIERANE MOJE ŚMIECI?  
 

Zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku odpady będą odbierane 
z następującą częstotliwością:  
1. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady komunalne zmieszane: 
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie, 
b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień, 

2) odpady segregowane: 
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na miesiąc, za wyjątkiem odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji 
i zielonych, dla których częstotliwość odbioru wynosi co najmniej raz na miesiąc, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień; 
2. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenu nieruchomości, na których w 

części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy: 
1) odpady komunalne zmieszane – raz na tydzień, 
2) odpady segregowane również raz na tydzień; 

 
DO KOGO MAM SI Ę ZGŁOSIĆ, JEŻELI MOJE ŚMIECI NIE ZOSTAN Ą 
ODEBRANE? 
 

Organizacją i nadzorem nad gospodarowaniem odpadami będzie zajmowała się gmina. W 
przypadku nieodebrania odpadów z terenu Twojej nieruchomości należy skontaktować się z osobą 
odpowiedzialną za zarządzanie gospodarką odpadami. Najprościej będzie zadzwonić do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel.  
Wydział GKOŚ – 29 756 49 31, 756 49 16 
Naczelnik Wydziału – 29 756 49 32  
lub na ogólny numer Urzędu Miasta Przasnysz: 29 756 49 00 . 
Inną równie skuteczną możliwością kontaktu jest poczta elektroniczna: 
odpady@przasnysz.um.gov.pl 



lub  
umprzas@przasnysz.um.gov.pl 
 
CO MOGĘ ZROBIĆ ZE STARĄ LODÓWK Ą, MEBLAMI, OPONAMI, 
SKOSZONĄ TRAWĄ I GAŁ ĘZIAMI? 
 

Stara lodówka, to odpad zaliczany do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i 
można ją przekazać w całości (nierozmontowaną) bezpośrednio do punktu zbierania takiego sprzętu 
lub oddać w miejscu zakupu nowej lodówki (wyłącznie lodówka za lodówkę i 1 sztuka za 1 sztukę). 

Zużyte opony można przekazać do punktu zbierania opon (np. podczas wymiany w 
warsztatach wulkanizacyjnych).  
Zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – będą odbierane w terminach 
wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się 
częstotliwość zbiórki tych odpadów co najmniej 2 razy w roku. 

Trawa i gałęzie, to odpady ulegające biodegradacji. Najsłuszniejszym rozwiązaniem jest 
składowanie takich odpadów w przydomowych kompostownikach i po procesie fermentacji, użycie 
ich jako nawóz. 
Przycięte gałęzie z pielęgnacji drzew na terenie przydomowych ogrodów – będą odbierane przez 
przedsiębiorcę na indywidualne zgłoszenie.  

 
W gospodarstwie domowym powstaje wiele innych rodzajów odpadów, które można i należy 

posegregować i przekazać do utylizacji. Często są to śmieci dla nas problemowe – bo np. nie 
mieszczą się w pojemniku na śmieci lub niebezpieczne – bo mogą skazić środowisko. Dlatego w 
ramach nowego systemu gospodarki odpadami Miasto Przasnysz utworzy specjalne miejsce do 
gromadzenia takich odpadów tzw. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
Mieszkaniec będzie miał możliwość bezpłatnie przekazać do punktu następujące odpady: 
� odpady zielone np. skoszona trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne, 
� odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, poduszki, 
� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, tj. pralki, 

lodówki, suszarki do włosów, komputery, drukarki itp., 
� zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,  
� meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
� czysty gruz budowlany oraz materiały ceramiczne tj. kafle, płytki, muszle klozetowe, umywalki 

itp. 
� zużyte opony, 
� tzw. „twardy plastik” np. krzesła i stoły ogrodowe, zabawki plastikowe, wiadra plastikowe, 

miski, doniczki itp.,  
� opakowania po farbach, olejach, rozpuszczalnikach,  
� odpady podlegające selektywnej zbiórce odpadów tj. papier, tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe. 
Przywożąc odpady do PSZOK-u mieszkaniec będzie musiał je samodzielnie umieścić w  

odpowiednim kontenerze lub pojemniku. Każdy kontener i pojemnik będzie oznaczony, jakie 
odpady należy do niego wrzucać. Pracownik PSZOK-u będzie prowadził ewidencję, kto i jakie 
odpady przekazuje do punktu. Oczywiście każdy mieszkaniec, który odda odpady do PSZOK-u 
otrzyma pokwitowanie bezpiecznego i zgodnego z przepisami przekazania odpadów problemowych 
do utylizacji.  

Ponadto w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi organizowana będzie zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i innych 
bezpośrednio z posesji. Akcje zbiórki i wywozu tych odpadów będą odbywać się z częstotliwością 
2 razy do roku.  



Szczegółowy harmonogram akcji wywozowych będzie w późniejszym terminie dostępny na stronie 
internetowej www.przasnysz.um.gov.pl. 

 
CO ZROBIĆ Z DOTYCHCZASOW Ą UMOWĄ, ZAWART Ą Z 
PRZEDSIĘBIORCĄ ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE Z MOJEJ 
POSESJI? 
 

Teoretycznie wszystkie umowy zawarte z przedsiębiorcami odbierającymi odpady wygasną z 
dniem 30 czerwca 2013 r., ponieważ od tego dnia nie będzie istniał przedmiot umowy, w stosunku 
do którego ta umowa została zawarta. W praktyce jednak doradzamy, aby każdy właściciel 
nieruchomości dokładnie sprawdził zapisy swoich umów w tym zakresie. Najlepiej i 
najbezpieczniej będzie wypowiedzieć umowę w taki sposób, aby przestała ona obowiązywać z 
ostatnim dniem czerwca 2013 r. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że będzie trzeba przez jakiś 
czas płacić podwójnie, tj. gminie i przedsiębiorcy. 
Warto zatem zadać sobie odrobinę trudu i przyjrzeć się, jaki okres wypowiedzenia mają Państwo w 
swoich umowach, i wymówić je w odpowiednim czasie. 
 
 
Właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi jest obowiązkiem każdego mieszkańca. 
Miasto Przasnysz dołoży wszelkich starań, aby nowy system był jak najbardziej niezawodny i 
nieuciążliwy. Efektów nie należy spodziewać się od razu, bowiem jest to zadanie nowe i 
skomplikowane, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla gminy, która będzie zobowiązana 
uporać się z szeregiem ustawowo nałożonych zadań. Sukces nowego systemu na terenie naszej 
gminy zależy także od Państwa, jako jej mieszkańców i liczymy na to, że współpraca w tym 
zakresie będzie układała się pomyślnie. 
Prosimy pamiętać, że od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Przasnysz przejmuje obowiązki odbierania 
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych i od tego 
czasu nie ma potrzeby zawierania umów na odbiór odpadów. Każdy właściciel nieruchomości 
będzie miał zagwarantowane odbieranie odpadów komunalnych, w zamian za opłatę uiszczoną 
na rzecz gminy. 
 

Wszelkich informacji w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Przasnysz: 
 
Hubert Kwiatkowski – Naczelnik Wydziału, tel. 29 756 49 32 
e-mail: h.kwiatkowski@przasnysz.um.gov.pl 
 
Lidia Małecka – Podinspektor, tel. 29 756 49 16  
e-mail: l.malecka@przasnysz.um.gov.pl 
 
Piotr Czaplicki – Podinspektor, tel. 29 756 49 31 
e-mail: gkos@przasnysz.um.gov.pl 
 

Pytania można również kierować na adres e-mail: 
odpady@przasnysz.um.gov.pl 

 
Ważne informacje będziemy również zamieszczać na stronie: 

www.przasnysz.um.gov.pl 


