
 

 

 

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW 

Z  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH : 
 

WIELOLOKALOWYCH 
 

 

 

 

 

2019 r. 

 

Pozostałości  po 

segregowaniu 

/niesegregowane 

(zmieszane)  

 odpady komunalne 

  

 

(poniedziałki) 

 

 

Papier, 

tworzywa 

sztuczne, 

metale, 

opakowania 

wielomateriał 

 

(poniedziałki) 

 

 

 

Szkło 

 

 

 

(ponie-

działki) 

 

 

 

Bioodpady 

w  tym 

odpady  zielone 

 

 

 

(poniedziałki) 

Meble i in. odpady 

wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny, 

zużyte opony, 

leki, chemikalia, 

zużyte baterie 

i akumulatory, 

Odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe nie 

zawierające 

gruzu 

„Chęć  oddania 

odpadów  

należy zgłosić  

do  ZGRP-

wniosek” 

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

23 - wtorek 

15 15 1;  8;  15;  23;  29 
23 - wtorek 

- - 

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

12 - wtorek 

18 18 4;  12;  18;  25 
12 - wtorek 

- - 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 r. 

informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych 
 

 ZMIANA GODZIN ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany w godz. od  6:00 do 22:00. Odpady 

zgromadzone  

w pojemnikach i workach opatrzonych kodami kreskowymi w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie 

należy wystawiać do dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku publicznego najpóźniej do godz. 

6:00, ustawiając je w miejscu widocznym do odbioru. 



 

 

 
WZROST CEN ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

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., co przekłada się na kwotę 430,00 zł brutto, tylko za zagospodarowanie odpadów 

zmieszanych). Do wzrostu cen przyczynia się ponadto wzrost stawek za przyjęcie odpadów segregowanych na instalacji. Ze 

względu na duże zanieczyszczenie odpadów segregowanych, wiele instalacji podwyższyło ceny za przyjmowanie odpadów 

opakowaniowych lub odmawia ich przyjęcia. Do tego należy dodać wzrost cen za odbiór 6 rodzajów odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych oraz wyposażenie ich w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. 
 Zawiadomienia o nowych stawkach opłat zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Nowe 

stawki opłat dostępne są na stronie internetowej www.odpady.zgrp.pl. 

 
 

CHCESZ ODDAĆ ODPADY PROBLEMOWE W RAMACH MOBILNYCH ZBIÓREK – NIE ZAPOMNIJ                       
O ZŁOŻENIU WNIOSKU DO ZGRP 

 

Aby  w ramach mobilnych zbiórek z nieruchomości zamieszkałych i wykorzystywanych na cele 
rekreacyjne można było oddać odpady podlegające obowiązkowej segregacji bez względu na 

zadeklarowany sposób oddawania odpadów tj. 

 
należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć pisemny wniosek w terminie 14 dni przed datą 
mobilnej zbiórki odpadów, określoną w obowiązującym harmonogramie odbioru odpadów. Do tej pory 
złożenia takiego wniosku wymagał wyłącznie odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
UWAGA: W ramach mobilnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz w PSZOK nie będzie 
odbierany styropian budowlany (odpad ten należy oddawać na podstawie odrębnej umowy cywilno - 
prawnej podmiotowi wpisanemu do rejestru działalności regulowanej). 
 

UWAGA!  
ZMIANA W SPOSOBIE ODDAWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM BIOODPADÓW 
Chęć oddawania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów,  
w przypadku zabudowy jednorodzinnej położonej na terenach wiejskich należy zgłosić do Biura 

ZGRP na 14 dni przed datą odbioru BIO, po uprzednim zadeklarowaniu przez właścicieli 
nieruchomości. 

 
 

 

 
WAŻNA INFORMACJA 

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu oddawania odpadów, zmiany 

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.  

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


 

 

miejsca zamieszkania, należy w terminie 14 dni  

od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację (zmieniającą). 

 
ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2019 r. 

 
 

   

WOREK ŻÓŁTY 

PAPIER, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

WOREK ZIELONY 

SZKŁO 

WOREK BRĄZOWY 

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI  

ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 

BIOODPADÓW 

POJEMNIK 

POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA 

            WRZUCAMY  
 gazety, czasopisma, książki 
 kartony i tektury 
 opakowania  

z papieru, torby papierowe 
 zeszyty 
 

 plastikowe butelki  
po napojach, kosmetykach  
i środkach czystości 

 plastikowe opakowania  
po żywności np. jogurtach, serkach, margarynach 

 kartony po sokach  
i mleku 

 reklamówki, folie 
 puszki aluminiowe  

i metalowe 
  folię aluminiową 
 kapsle, pokrywki, nakrętki 
 plastikowe zabawki 
 plastikowe osłonki na doniczki 

NIE WRZUCAMY 
 butelek  

i pojemników  
z zawartością 

 zużytych artykułów medycznych 
 opakowań po farbach, chemikaliach, olejach 

silnikowych, smarach 
 opakowań po nawozach 
 opakowań styropianowych artykułów 

higienicznych, pieluch, pieluch jednorazowych 
 papierowych worków po cemencie  

i po nawozach 

WRZUCAMY 

 butelki 

 słoiki 

 opakowania szklane 

 opakowania szklane 
po kosmetykach 

NIE WRZUCAMY 

 szkła 
żaroodpornego 

 zniczy 

 szkła okiennego  

 szkła 
samochodowego 

 termometrów 

 porcelany, ceramiki 
i fajansu 

 szkła zbrojonego 

 kineskopów 

 żarówek  
i świetlówek 

 szkła po olejach 
silnikowych  
i rozpuszczalnikach 

 luster 
 

WRZUCAMY 

 skoszoną trawę 
 liście, kwiaty, rośliny 

ogrodowe 
 drobne gałęzie drzew i 

krzewów 
 skorupki jaj 
 odpadki warzywne  

i owocowe 
 spady owoców 
 chwasty 

NIE WRZUCAMY 
 popiołu z pieca, gruzu 
 odpadów higienicznych, 

pampersów 
 leków 
 tekstyliów 
 ziemi 
 odchodów zwierząt 
 odpadów pochodzenia 

zwierzęcego oraz tłuszczy. 

WRZUCAMY 

 popiół  i zmiotki 
 odpady tytoniowe 
 opakowania styropianowe 

po żywności i sprzęcie 
RTV/AGD 

 pieluchy jednorazowe i 
inne środki higieny 
osobistej 

 pozostałości po domowej 
hodowli zwierząt wraz  
z odchodami 

 zużyte jednorazowe worki  
od odkurzaczy 

 szkło ozdobne typu 
kryształ, talerze, kubki, 
szklanki 

 sztuczne kwiaty 
 kredki, długopisy, mazaki 
 tekstylia 
 resztki obiadowe po 

obróbce termicznej 
NIE WRZUCAMY 

odpadów nadających się  

do segregacji oraz odpadów 

ulegających biodegradacji  

ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów 

i odpadów podlegających 

obowiązkowej segregacji bez 

względu  

na zadeklarowany sposób 

oddawania odpadów. 
 

W przypadku deklaracji „NIE SEGREGUJĘ” w   pojemniku na odpady ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE) 

dopuszcza się gromadzenie łącznie odpady opakowaniowe wymienione w tabeli powyżej,  z wyłączeniem odpadów 

ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów podlegających obowiązkowej 

segregacji bez względu na zadeklarowany sposób oddawania odpadów. 

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 

   

 
 

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. 

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

