
 

 

 

HARMONOGRAM   ODBIORU   ODPADÓW 

Z   NIERUCHOMOŚCI   NIEZAMIESZKAŁYCH : 
 

F I R M Y 
 

 

 

2019 r. 

Pozostałości  po  segregowaniu 

/niesegregowane  (zmieszane) 

odpady  komunalne   

 

(poniedziałki) 

Papier,  tworzywa 

sztuczne,  metale, 

opakowania 

wielomateriałowe 

(poniedziałki) 

 

Szkło 

 

 

(poniedziałki) 

Bioodpady, 

 w tym   

odpady  zielone 

 

(poniedziałki) 

  STYCZEŃ   7;   14;   21;   28 28 28 - 
  LUTY 4;   11;   18;   25 25 25 - 
  MARZEC 4;   11;   18;   25 25 25 25 
  KWIECIEŃ 1;  8;   15;   23;   29 

23 - wtorek 

23 
23 - wtorek 

23 
23 - wtorek 

23 
23 - wtorek 

  MAJ 6;   13;   20;   27 27 27 27 
  CZERWIEC 3;   10;   17;   24 24 24 24 
  LIPIEC 1;   8;   15;   22;   29 22 22 22 
  SIERPIEŃ 5;   12;   19;   26 26 26 26 
  WRZESIEŃ 2;   9;   16;   23;   30 23 23 23 
  PAŹDZIERNIK 7;   14;   21;   28 28 28 28 
  LISTOPAD 4;   12;   18;   25 

12 - wtorek 

25 25 25 

  GRUDZIEŃ 2;   9;   16;   23;   30 23 23 23 

 

1  x  /  m-c   -   II  tydzień  m-ca   

2  x  /  m-c   -   II  ;  IV  tydzień  m-ca  

3  x  /  m-c   -   I  ;  II  ;  IV  tydzień  m-ca 

4  x  /  m-c   -   I;  II;  III;  IV  tydzień  m-ca 

5  x  /  m-c   -   I;  II;  III;  IV;  V  tydzień  m-c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADMI KOMUNALNYMI W 2019 R. 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

NOWE ZASADY WYPOSAŻANIA NIERUCHOMOŚCI NIEZMIESZKAŁYCH W POJEMNIKI/WORKI DO GROMADZENIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają zasady wyposażenia nieruchomości, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki/ worki oraz ich  łączna minimalna pojemność.  Zgodnie z  Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik 

przeznaczony do zbierania odpadów zmieszanych lub pozostałości z sortowania o pojemności tożsamej  

z pojemnością pojemnika wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zestaw pojemników lub worków, dla 

każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Szczegółowe zasady wyliczenia minimalnej pojemności pojemników/ worków znajdą Państwo w Regulaminie 

dostępnym na stronie www.odpady.zgrp.pl 

OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 r. ZMIANIE ULEGA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI  

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych oraz nowe stawki opłaty ryczałtowej dla nieruchomości rekreacyjnych. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach system gospodarki odpadami komunalnymi musi odzwierciedlać realne koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem mas odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych. Wpływ na wzrost stawki 

opłaty ma także znaczna podwyżka  opłaty marszałkowskiej za umieszczenie odpadów na składowisku (z 24,15 zł w roku 2017 do 170 zł w roku 2019 r.). Do 

wzrostu cen przyczynia się ponadto wzrost stawek za przyjęcie odpadów segregowanych na instalacji. Ze względu na ograniczenia w eksporcie surowców 

oraz z uwagi na duże zanieczyszczenie odpadów segregowanych, wiele instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zauważa straty, które muszą 

kompensować m.in. przez podwyżkę cen za przyjmowanie odpadów do przetwarzania lub odmowę przyjęcia tych odpadów. Ceny zaoferowane przez 

Wykonawców w dwóch unieważnionych przez ZGRP postępowaniach przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych były bardzo 

wysokie, co było podyktowane m.in.  obostrzeniami  nałożonymi  na firmy wywozowe w zakresie wyposażenia baz magazynowo-transportowych m.in. w 

kosztowny  monitoring wizyjny on line, nałożeniem obowiązku uiszczania gwarancji finansowych, co jest m.in. skutkiem tzw. zjawiska „płonących 

instalacji”. Wykonawcy przy szacowaniu cen uwzględnili ponadto wzrost kosztów pracy, czy cen paliw.  Wymienione czynniki nie  pozwoliły utrzymać 

stawki opłaty za  zagospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie z lat 2016-2018. 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ DLA KAŻDEGO WŁAŚCICELA  NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA 

KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

W związku z powyższymi zmianami oraz stosownie do  art. 6 m ust. 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany  

(tj. do dnia 15 stycznia 2019 r). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. Nową deklarację należy złożyć w Biurze ZGRP w Płocku, ul. Zglenickiego 42, podczas dyżuru pracowników ZGRP w Państwa 

Urzędzie Gminy (harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce Dyżury w Gminach) lub wysłać pocztą na 

adres Biura ZGRP (druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie 

www.odpady.zgrp.pl w zakładce „Druki do pobrania”). 

UWAGA:  NIEZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY W OKREŚLONYM USTAWOWO TERMINIE,  

O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ MOŻE POWODOWAĆ UTRUDNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH! 

ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2019 r. 

Od 1 stycznia 2019 roku na każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,  
w przypadku zadeklarowania zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny będziemy segregować odpady do pięciu 

pojemników/worków: 

    
METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

PAPIER 

SZKŁO 
ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 

ODPADY ZMIESZANE  

(ODPADY POZOSTAŁE 
 PO WYSEGREGOWANIU FRAKCJI) 

Opakowania plastikowe, 
metalowe, papierowe 

oraz wielomateriałowe np. 
kartony po mleku. 

Opakowania  ze szkła 
białego  

i kolorowego. Nie 
wrzucamy szkła 

użytkowego, potłuczonych 
szyb. 

Opady kuchenne (obierki, 
fusy, skorupki jaj) oraz 
odpady zielone (trawa, 
liście). Nie wrzucamy 

odpadów pochodzenia 
zwierzęcego oraz tłuszczy. 

Odpady pozostałe po segregacji. 
Popiół, odpady higieniczne, resztki 

pokonsumpcyjne. 

 

http://www.odpady.zgrp.pl/
http://www.odpady.zgrp.pl/
http://www.odpady.zgrp.pl/


 

PAMIĘTAJ: Odpady opakowaniowe, przed ich włożeniem do pojemnika i/-lub worka, należy całkowicie opróżnić z zawartości, oczyścić i umyć, a 
jeżeli materiał na to pozwala zgnieść.  
 
Zachęcamy do zapoznania się z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku Gmin Regionu 
Płockiego, określającego wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gmin – członków Związku Gmin 
Regionu Płockiego 
 

NOWE GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza 
zmieniamy godziny odbioru odpadów.  

Od 01 stycznia 2019 r. odbiór będzie realizowany od godz. 9.00 do 18.00. 
OBOWIĄZEK PODPISANIA DRUKU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do czytelnego i pisemnego potwierdzenia ilości i rodzaju odbieranych 

odpadów, na druku przedstawionym przez pracowników podmiotu odbierającego odpady. Brak pisemnego potwierdzenia odbioru 

odpadów będzie skutkować brakiem odbioru odpadów. 

 

JAKIE ODPADY KAŻDY MUSI ZBIERAĆ SELEKTYWNIE 

Przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości, bez względu na zadeklarowany sposób oddawania odpadów komunalnych zobowiązani są 

do  selektywnego zbierania następujących odpadów: 

       

 
W przypadku, gdy na nieruchomości niezamieszkałej powstają odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, należy je gromadzić w odrębnym pojemniku/worku lub zagospodarowywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie: listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 10 listopada 2015 r.  
( Dz.U. 2016 poz. 93). Pozostałe odpady (tj. opony, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
remontowo-budowlane, baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są 
przekazać uprawnionemu podmiotowi na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej. 

W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODARWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁAYCH ODBIERANE SĄ 
WYŁĄCZNIE ODPADY KOMUNALNE 

Jeżeli na terenie nieruchomości niezamieszkałej powstają także odpady inne niż komunalne, w tym: odpady wytworzone w ramach prowadzonej 
działalności (niezwiązane z bytowaniem pracowników, konsumpcją klientów), odpady rolnicze, odpady medyczne  
i weterynaryjne, a także inne odpady niebezpieczne, nie stanowiące odpadów komunalnych, podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i 
unieszkodliwiania, według zasad i wymagań określonych innymi przepisami prawa. 

 

  

KONTAKT do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego 
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 05. 
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl.   Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.  
Zespół obsługi właścicieli nieruchomości: tel. 24 366 03 02 wew. 1 – zgłaszanie dzikich wysypisk, tel. 24 366 03 07 wew. 1 – reklamacje  
ws. braku odbioru/pojemniki; tel. 24 366 04 22 wew. 3 – informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 –  deklaracje i korekty nieruchomości 
zamieszkałe i niezamieszkałe  
Zespół controlingu i monitoringu systemu GO: tel.24 366 04 26, e-mail: odpady@zgrp.pl – dot. kodów kreskowych. 
Zespół windykacji GO: tel. 24 366 03 04 wew. 1 –  ws. windykacji oraz egzekucji należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 
24 366 03 06 wew. 5 – księgowość, opłaty. 

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych sprawdzają, czy właściciel nieruchomości segreguje odpady prawidłowo i zgodnie  
ze złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę niedopełnienia zadeklarowanego obowiązku w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane, pozostawiając naklejkę informującą  
o konieczności zmiany deklaracji. W przypadku braku złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia odbioru odpadów zostanie wszczęte postępowanie w 
celu naliczenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

mailto:zgrp@zgrp.pl
http://www.odpady.zgrp.pl/
http://www.zgrp.bip.org.pl/

