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DLACZEGO
CENY ODPADÓW 

ROSNĄ?
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
rosną systematycznie w całej Polsce od 2017 roku.  
W latach 2018-2019 ponad 60% gmin podniosło ceny.  
W ciągu zaledwie dwóch lat – od końca 2018  
do końca 2020 r. – stawki średnio się podwoiły,  
a w niektórych regionach nawet potroiły (Raport UOKiK).

1. całoroczny odbiór, transport i zagospodarowanie 
wszystkich odpadów wytworzonych przez nas w go-
spodarstwach domowych a także okresowe zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, obsługa Punktów Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie 
trafiają odpady problemowe oraz odbiór i zagospo-
darowanie przeterminowanych leków z aptek;
2. administrowanie systemem, w tym wynagrodzenia 

pracowników, obsługa systemów informatycznych, wy-
syłka zawiadomień i wszelkiej korespondencji;
3. edukacja ekologiczna, do prowadzenia której 

gmina zobowiązana jest przez ustawę.
Statystyczny mieszkaniec województwa mazowiec-

kiego wytwarza wg. Głównego Urzędu Statystyczne-
go 321 kilogramów odpadów na osobę. W gminie 
Wołomin jest to 346 kg, czyli aż o 25 kilogramów 
więcej! (dane z kwietnia 2021). Tymczasem więk-
szość opłaty przeznaczana jest na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów. Gmina rozlicza się za każdą 
tonę odebranych od mieszkańców śmieci. Ceny po-
szczególnych frakcji różnią się między sobą – naj-
droższy jest odbiór odpadów zmieszanych. Dlatego 
tak istotne jest ograniczenie ilości śmieci oraz ich 
właściwa segregacja.

ny. W ciągu ostatnich dwóch lat w ponad połowie 
gmin miejskich o zamówienie ubiegał się tylko jeden 
przedsiębiorca (Raport UOKIK).
Podnoszenie opłat mieszkańcom to zawsze osta-

teczność. Wysokość stawki za gospodarowanie 
odpadami musi jednak przystawać do realiów ryn-
kowych.
Od 1 września 2021 roku stawka za odbiór i zago-

spodarowanie odpadów wynosi odpowiednio:
•  w zabudowie jednorodzinnej: 31 zł za 1 osobę 

z możliwością uzyskania zniżki w wysokości 
1 zł/1 os. w gospodarstwach posiadających wła-
sny kompostownik;

•  w zabudowie wielorodzinnej: 11,20 zł za 1 m3 zu-
żytej wody.

Nawet po podwyżce stawka za odbiór odpadów 
dla mieszkańców gminy Wołomin pozostaje jedną  
z najniższych w okolicy!

Jakie działania podjęła gmina Wołomin,  
żeby zatrzymać wzrost cen?

W ostatnim roku podjęliśmy szereg działań, aby 
uszczelnić system i włączyć do niego osoby, które do 
tej pory unikały płacenia za odbiór odpadów. Tylko 
wprowadzenie rozliczenia na podstawie zużytej wody  
w zabudowie wielorodzinnej pozwoliło na objęcie syste-
mem 1680 osób. W zabudowie jednorodzinnej kontrole 
prowadziła Straż Miejska. W pierwszej kolejności skon-
trolowano nieruchomości na terenie Lipinek, Ossowa  
i Zagościńca. Kolejne kontrole rozpoczną się niebawem. 
Dzięki naszym działaniom w tym momencie ponad 97% 
mieszkańców jest objętych systemem gospodarowania 
odpadami. Wprowadzenie kodów kreskowych na od-
pady w zabudowie jednorodzinnej to kolejny krok na 
drodze do maksymalnego uszczelnienia systemu. Kody 
pozwolą na zlokalizowanie miejsc, w których mogą być 
podrzucane odpady i wdrożenie rozwiązań, które po-
mogą to zjawisko ograniczyć.

Co możemy zrobić, żeby uniknąć  
dalszego wzrostu kosztów 
gospodarowania odpadami?

Obecnie cały ciężar utrzymania systemu gospodaro-
wania odpadami spoczywa na konsumentach. W innych 
krajach europejskich funkcjonuje tzw. ROP (Rozszerzona 
Odpowiedzialność Producentów), który zobowiązuje pro-
ducentów do współdzielenia tego kosztu. Od wielu miesię-
cy przedstawiciele samorządów domagają się od rządu jak 
najszybszego wprowadzenia ROP, co pozwoliłby obniżyć 
koszty funkcjonowania systemu również w Polsce.

To, co może zrobić każdy z nas to segregacja – pro-
sty i skuteczny sposób na ograniczenie ilości odpadów, 
który ma również wymiar ekonomiczny, ponieważ od-
biór posegregowanych odpadów jest tańszy. Do odpa-
dów zmieszanych wrzucajmy tylko to, czego nie jeste-
śmy w stanie przypisać do pozostałych frakcji – to ulga 
dla środowiska i naszego portfela!

Segregowanie odpadów to również wymóg prawny  
i powinniśmy się do niego przykładać, bo z roku na rok 
rośnie wskaźnik recyklingu, który musi osiągnąć każda 
gmina. Za niespełnienie określonego poziomu recy-
klingu będziemy musieli zapłacić karę, co będzie miało 
wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów.

Czym jest Rozszerzona  
Odpowiedzialność Producentów (ROP)?

To  mechanizm, który zobowiązuje firmy wprowadza-
jące na rynek produkty w opakowaniach (np. napoje  
w plastikowych butelkach) do większego współuczest-
nictwa w kosztach systemu gospodarowania odpadami. 
ROP zobowiązuje producentów do płacenia za każdy 
opakowany w tworzywo sztuczne produkt, który trafia 
na sklepowe półki.

Jakie produkty objęte są ROP?
Oprócz opakowań ROP obejmuje również sprzęt elek-

tryczny, elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory, 
opony i oleje. ROP zachęca producentów do wpro-
wadzenia zmian w sposobie projektowania i produkcji 
wyrobów – im mniej odpadów wytworzą, tym mniej za 
nie zapłacą, a co za tym idzie – mniej odpadów trafi 
do obiegu. Rozwiązanie zachęca do ograniczenia ilości 
odpadów i produkcji opakowań łatwiejszych do podda-
nia recyklingowi lub odzyskowi surowców.

Jaki będzie wpływ wprowadzenia ROP  
na wysokość stawki za odbiór odpadów?

ROP zachęca do korzystania z mniejszej ilości  
łatwiejszych do przetworzenia opakowań. Dzięki temu  
z jednej strony odpadów jest mniej, a z drugiej łatwiej 
jest je przetworzyć. W obecnym systemie gminy płacą 
za każdą tonę odpadów odebranych od mieszkańców. 
Odbiór odpadów zmieszanych jest najdroższy, dlatego 
im mniej ich będzie, tym mniej zapłacimy. Dodatkowo 
system recyklingu zostanie wsparty z opłaty ponoszo-
nej przez producentów, dzięki czemu będzie możliwe 
obniżenie kosztów utrzymania systemu gospodarowania  
odpadami.

Średni koszt wprowadzenia na rynek 
produktów w opakowaniach – za każdą 
tonę tworzyw sztucznych trafiających na 
sklepowe półki:

Czechy – 206 euro  Hiszpania – 377 euro
Estonia – 400 euro Austria – 610 euro

Polska – 5 euro
Źródło danych dotyczących stawek za wprowadzenie produktów 

w opakowaniach: https://raport.togetair.eu/ziemia/surowce-i-go-

spodarka-obiegu-zamknietego/rozszerzona-odpowiedzialnosc-

producentow-potrzebna-na-juz

Czy wprowadzenie kodów kreskowych  
na odpady w zabudowie jednorodzinnej 
ma wpływ na wysokość stawki?

Wprowadzenie kodów kreskowych na pojemniki i worki 
na odpady w zabudowie jednorodzinnej nie ma wpływu na 
wysokość opłaty. Rozwiązanie jest wdrażane w ramach 
projektu ,,e-Wołomin – Gmina Dobrych Rozwiązań”, który 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czy gmina może wykorzystać  
środki z opłaty za gospodarowanie 
odpadami na inne cele?

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach środki pochodzące z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami mogą być wykorzystane wyłącznie na 
obsługę systemu. Nie można z nich finansować żad-
nych innych działań.

Dlaczego stawki  
różnią się w gminach?

Powierzchnia, gęstość zaludnienia i ilość punktów, 
z których odpady są odbierane mają kluczowy wpływ 
na wysokość opłaty. Ma to związek z długością trasy  
i ilością przystanków, jakie musi zrobić śmieciarka, żeby 
odebrać odpady ze wszystkich punktów i dostarczyć je 
na składowisko. Im większa gmina, tym więcej śmie-
ciarek i pracowników do ich obsługi jest potrzebnych, 
żeby zapienić sprawne funkcjonowanie systemu. Czę-
stotliwość odbioru i ilość odpadów, koszty wynagrodzeń 
(wyższe lub niższe w różnych punktach kraju) to kolejne 
czynniki, które mają wpływ na wysokość stawki za od-
biór i zagospodarowanie odpadów. Znalezienie dwóch 
gmin w zbliżonej lokalizacji, które będą miały identycz-
ne parametry jest praktycznie niemożliwe, a porówna-
nia bez uwzględnienia wszystkich czynników nie dają 
rzetelnej odpowiedzi, dlaczego stawki się różnią.

Dlaczego nie płacimy mniej, skoro mamy 
obok składowisko?

Ustawa o utrzymywaniu czystości i porządku w gmi-
nach nie dopuszcza możliwości udzielenia bonifikaty  
w związku z bliskością składowiska. Choć koszty trans-
portu są jedną z ważnych części składowych opłaty  
i bliskość składowiska działa na naszą korzyść, to trze-
ba też wziąć pod uwagę powierzchnię i gęstość zalud-
nienia na obszarze, z którego odbierane są odpady.

Zgodnie z przepisami na składowisko trafiają tylko te 
odpady, których nie można było unieszkodliwić w żaden 
inny sposób. Wytworzone przez nas odpady w pierw-
szej kolejności muszą trafić do zakładów zagospodaro-
wania odpadów.

W ostatnich latach koszty utrzymania  
systemu gospodarowania odpadami  

znacznie wzrosły na skutek 
wieloletnich zaniedbań rządu 

Gwałtowny wzrost cen opłaty za odbiór odpadów 
to skutek:
–  Wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów na 

instalacjach komunalnych;
–  Niewystarczającej liczby instalacji komunalnych;
–  Trudności ze zbyciem surowców wtórnych przezna-

czonych do recyclingu i spadek cen ich sprzedaży;
–  Problemów z zagospodarowaniem odpadów, któ-

rych nie wolno składować na wysypiskach;
–  Braku konkurencyjności wśród firm zajmujących się 

odbiorem i zagospodarowaniem odpadów;
–  Wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpa-

dów z 170 zł do 270 zł za tonę w stosunku do 2019 r.;
–  Małego zaangażowania producentów opakowań  

w ograniczenie ilości odpadów – mimo wielu za-
powiedzi rząd opóźnia wprowadzenie Rozszerzonej 
Odpowiedzialności Producentów (ROP), która po-
zwoliłaby przenieść część ciężaru funkcjonowania 
systemu na producentów;

–  Niestabilności prawa, która zostaje wkalkulowana  
w koszty przedsiębiorców;

–  Konieczności osiągania określonych poziomów re-
cyklingu odpadów.
Na wzrost cen gospodarowania odpadami w całej 

Europie wpłynął również zakazu importu odpadów 
wprowadzony przez Chiny, które wcześniej były naj-
większym światowym odbiorcą odpadów z papieru 
i plastiku. W związku z chaosem na rynku odpado-
wym z roku na rok maleje liczba podmiotów, które 
biorą udział w przetargach ogłaszanych przez gmi-

Samorządy są wykonawcami decyzji, które zapa-
dają bez konsultacji z nimi na poziomie rządowym. 
Zmiany wprowadzane są chaotycznie, w trakcie roku 
budżetowego, często w sprzeczności z obowiązują-
cymi przepisami, co powoduje, że gminy nie mają 
czasu, żeby się na nie odpowiednio przygotować. 
Ciągłe zmiany zapisów wprowadzają niepotrzebne 
zamieszanie i trudności w interpretowaniu przepisów. 
Gminy muszą prowadzić system gospodarowania 
odpadami według odgórnie narzuconych zasad, ale 
rządzący nie dają im żadnych narzędzi, aby robić to 
w sposób skuteczny i tani. Rozwiązania wprowadza-
ne są na poziomie centralnym, bez porozumienia  
z tymi, którzy na co dzień zajmują się tematem. Mimo 
wielokrotnych obietnic nie doczekaliśmy się wprowa-
dzenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producen-
tów (ROP), która przeniosłaby część ciężaru opłaty 
za rzeczywistych wytwórców odpadów. To wszystko 
powoduje kolejne podwyżki i chaos. Z kolei miesz-
kańcy są sfrustrowani rosnącymi cenami i nie widzą 
sensu wprowadzanych rozwiązań.

Ilość opadów ciągle rośnie!
Na ostateczną wysokość opłaty za odbiór odpadów 

składa się kilka elementów, do których należą:
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P R Z E W O D N I K 
P R AW I D Ł O W E J 
S E G R E G A C J I

TWORZYWA SZTUCZNE  
I METALE

A agrafka
B  blaszane naczynia kuchenne 

małe 
 butelka plastikowa po napojach
 butelka po chemii gospodarczej
 butelka dziecięca plastikowa
D deska do krojenia plastikowa
 dętka rowerowa
 doniczka z tworzywa sztucznego
 drut (drobny złom) 
F folia aluminiowa
  folia bąbelkowa, folia zwykła, 

strecz

  folia na dokumenty,  
skoroszyty plastikowe

G garnek metalowy
  gwoździe, śruby, elementy 

łączące (drobny złom)
K kanistry plastikowe czyste
 kapsle od butelek, zakrętki 
słoików
 kartonik po soczkach
  karton po mleku, przetworach 

mlecznych i sokach
  koszyczek na jajka, owoce  

i warzywa (plastikowy)
 koszulka foliowa do dokumentów
 koszyczek po kostce WC
  kubek plastikowy po produktach 

mlecznych

N naczynia jednorazowe z plastiku
 nakrętki z tworzywa sztucznego
O opakowanie plastikowe po 
szamponach
  opakowanie plastikowe po 

płynach do mycia ciała
P papier po cukierkach
 pokrywki słoików, zakrętki
 puszki aluminiowe
 puszki (np. po konserwach, 
owocach)
 puszki po karmie dla psa, kota
 puszki po napojach
 puszka po paście do butów
R reklamówka plastikowa
S  siatka po owocach  

(z tworzywa sztucznego)

 skrzynka po napojach 
  styropian małego formatu  

(np. pojemnik na jajka,  
styropian opakowaniowy)

Ś śrubokręt, narzędzia metalowe 
 śruby, wkręty, gwoździe
T tacka styropianowa (czysta)
 torba na zakupy plastikowa
 torebka po chipsach foliowa
 tubka po paście do zębów
W wiaderko plastikowe
 wiaderko metalowe
 worki foliowe
 worki po proszku do prania
 wycieraczka gumowa
Z zabawki z tworzywa sztucznego
 zakrętka od słoika

  zakrętki i kapsle z tworzywa 
sztucznego

SZKŁO
B  butelka szklana po wszelkiego  

rodzaju napojach
  butelka szklana po olejach 

spożywczych
O opakowania po kosmetykach 
szklane
S słoiki po napojach i jedzeniu
  szklane opakowania po 

kosmetykach

PAPIER
C czasopisma
G gazety
K kartony, tektura
  karton po pizzy 

(niezatłuszczony), inne kartony
 katalogi, prospekty, ulotki
 koperta z okienkiem
  koszyczek na jajka  

(wytłaczanka papierowa)
 książki, zeszyty, notesy
O opakowania z kartonu
P papier listowy
 papier do drukarki
 papier opakowaniowy (szary)
R  rolka po papierze lub ręczniku  

toaletowym
T tektura falista, karton
 torba na zakupy papierowa
U ulotki

BIOODPADY
C choinka naturalna, chwasty
F filtr do kawy z fusami
 fusy po herbacie i kawie czyste
G gałęzie drzew i krzewów
 gleba niezanieczyszczona
I igliwie, liście, gałęzie, trawa
J  jarzyny, warzywa
K  kora drzew, liście, gałęzie, 

trociny
 kwiaty cięte, wiązanki
 kwiaty doniczkowe bez doniczek
L liście z drzew, trawa gałęzie
O  obierki z jarzyn i owoców  

gotowane i surowe
R rośliny zdrowe
S skorupy jajek
  skórki i obierki po owocach  

i warzywach
 słoma, siano
 ścięta trawa, liście, gałęzie
T trawa, liście, gałęzie
 trociny czyste
Z zioła czyste
 ziemia z doniczek
 

POPIÓŁ
P popiół z węgla kamiennego 
 popiół z drewna

ZMIESZANE
A art. higieniczne
B bandaż
 balon dmuchany
 bombki choinkowe
  butelka plastikowa  

po olejach spożywczych
C ceramika
 cerata
 chusteczki higieniczne
 chusteczki nawilżające

Co możemy uzyskać z tony surowca 
pochodzącego z odpadów? 
•  tona szkła dostarcza surowca do wytworzenia  
ponad 3000 półlitrowych butelek;

•  tona butelek typu PET wystarcza  
na wyprodukowanie 100 polarów;

•  tona zużytej folii pozwala na wyprodukowanie  
55 550 toreb na zakupy.

Metale i szkło mogą być przetwarzane bez ograniczeń, większość 
materiałów może być ponownie przetworzona kilka razy. Wysoka 

jakość selektywnej zbiórki przekłada się na jakość produktów z recyklingu.

O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile 
naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. 

Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty 
w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane  
z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć 
uwagę, czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.

D deska do krojenia drewniana
 długopis plastikowy/metalowy
 doniczka ceramiczna
F filc w małych kawałkach
 flamastry, pisaki
G gąbka
 guma do żucia
K kalka i papier przebitkowy
 kamionka, ceramika drobna
 kieliszek szklany
 klosz ze szkła
 kości, mięso, ryby
 kredki
 kubek ceramiczny
 kwiaty sztuczne
L lusterko małe
M menzurka, szkło laboratoryjne
N  naczynie fajansowe,  

ceramika drobna
 naczynia żaroodporne
 niedopałki papierosów
O odchody zwierząt domowych
 odpady mięsne, kości, ryby
 okulary, lupy
  opakowania po lekarstwach 

(puste)
 opakowanie papierowe po maśle
  opakowania po tabletkach 

(puste)
P papier brudny, zatłuszczony
  papier pergaminowy  

(tłusty, zabrudzony)
 papier do pieczenia
 papier przebitkowy
 papier termiczny
 papier ścierny
 papier kalkowy
 paragon fiskalny
 parasol ręczny
 pasek skórzany
 patyczki higieniczne
 pieluchy jednorazowe
 piłka dmuchana
 plastry
  pluszowe zabawki małe 

(zniszczone)

Jak rozpoznać, że odpad  
nadaje się do recyklingu?

Symbolem recyklingu są przechodzące w siebie strzałki. Wskazuje on,  
że opakowanie wykonane jest z surowca nadającego się do ponownego 

przetworzenia. 

Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także 
zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Dla przykładu, 

recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97%  
w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. Równocześnie oznacza 
obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Co więcej, przynosi 
oszczędność ropy naftowej i zużycia energii nawet do 95%.

Segregujesz odpady, ale nie wiesz czy robisz to w sposób prawidłowy?  
A może dopiero zaczynasz swoją przygodę z selektywną zbiórką? 

Poniżej przedstawiamy poradnik poprawnej segregacji, który ułatwi 
poruszanie się w gąszczu informacji na temat segregowania odpadów.

 podpaski
 podściółka dla kotów
 pomadka ochronna
 pończochy
 porcelana, fajans, ceramika
 prezerwatywy
 produkty mleczne
 przedmioty gliniane, ceramika
 pumeks
R rajstopy
 resztki tkanin małe
 ręcznik papierowy 
 rękawice gumowe
 rękawice z dzianiny
 rośliny porażone chorobami
S serwetki papierowe zużyte
 sierść, odchody zwierząt
 smoczek dziecięcy
 soczewki kontaktowe
 szczotka do włosów
 szczotka do muszli klozetowej
 szczoteczka do zębów
 szklanka
 szkło ogniotrwałe
 szkło ołowiowo-kryształowe
 szkło wielowarstwowe, klejone
 szkło zbrojone
Ś ścinki krawieckie drobne
 ścierka
 ściółka dla gryzoni
T tampony higieniczne
 taśma klejąca
 test ciążowy
  torba na zakupy biodegradowalna
W waciki kosmetyczne
 wata opatrunkowa, bandaże
 włosy
 worki po cemencie
 worki z odkurzacza zapełnione
Z zapalniczka
 zapałki zużyte
 znicze z woskiem
Ż żarówki zwykłe, żarowe
 żwirek dla kota
 żywność przeterminowana
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W GMINIE WOŁOMIN
WCIĄŻ NAJTANIEJ!

Nasz Wołomin – Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie ISSN 2450-1220
Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05–200 Wołomin
 www.wolomin.org    facebook.com/wolomin    instagram.com/Nasz_Wolomin
 youtube.com/NaszWolominPLtv    www.naszwolomin.pl   Druk: Seregni Printing Group Sp. z o.o.

Informator Urzędu Miejskiego w Wołominie wydawany jest zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506):

 Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki  
społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Jest to miejsce gdzie mieszkaniec może dostarczyć własnym transportem  
odpady komunalne zbierane selektywnie. PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę odpadów  

na podstawie złożonej deklaracji od właścicieli wszystkich nieruchomości  
zamieszkanych z terenu gminy Wołomin. 
Adresy: 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 • 05-200 Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253
Godziny otwarcia: Poniedziałek–Piątek 7:00-15:00, Sobota 10:00-16:00

A akumulatorki-baterie
  akumulator samochodowy  

(PSZOK lub wystawka)
 antena satelitarna
 aparat fotograficzny
B balon do wina
 baterie
  benzyna w oryginalnym 

opakowaniu
 bezpieczniki, osprzęt elektryczny
  bindownica, laminator, kopiarka  

(PSZOK lub wystawka)
 blacha
  blaszane naczynia
  blaszane zabawki duże  

(PSZOK lub wystawka)
 blistry po tabletkach (puste)
 blistry z tabletkami (pełne)
 boazeria, parkiet, zabudowy
  brodzik, wanna, kabina (PSZOK)
 buty
C  chemikalia w oryginalnych 

opakowaniach
  choinka sztuczna  

(PSZOK lub wystawka)
 ciśnieniomierz elektroniczny
D dachówka
  deska do prasowania  

(PSZOK lub wystawka)
  deska drewniana, boazeria, płyty 

meblowe
  detergenty w oryginalnych 

opakowaniach
 dezodorant opróżniony
  drewno, boazeria, płyty meblowe
  drzwi, okna, stolarka otworowa 

(PSZOK)
  drukarka, skaner, komputer, 

monitor (PSZOK lub wystawka)
  drut kolczasty, ogrodzenia, płoty, 

bramy 
  dysk zewnętrzny, drobny sprzęt  

elektroniczny (PSZOK  
lub wystawka)

  dywan, wykładzina (PSZOK lub 
wystawka)

E  e-papieros, drobna elektronika  
 elektryczne i elektroniczne 
zabawki 

  elektryczny podgrzewacz wody, 
czajnik

  elektryczne przyrządy 
kosmetyczne

  elektryczna szczoteczka  
do zębów

F  faks, skaner, telefon  
(PSZOK lub wystawka)

  farby w oryginalnych 
opakowaniach

  felgi samochodowe bez opon 
(PSZOK)

  filc budowlany, materiały 
izolacyjne

  fotelik samochodowy dziecięcy 
(PSZOK lub wystawka)

G gaśnica (PSZOK lub wystawka)
 glazura
  grill stalowy  

(PSZOK lub wystawka)
  gruz budowlany  

(limit 2000 kg/rok)
  grzejnik elektryczny  

(PSZOK lub wystawka)
H  hamak, parasol ogrodowy, ławka  

(PSZOK lub wystawka)
I  igła medyczna
  instrument muzyczny elektryczny 

(PSZOK lub wystawka)
J  jarzeniówka, świetlówka, żarówka
K  kabina prysznicowa, brodzik, 

wanna (PSZOK)
  kabel, przedłużacz, osprzęt 

elektryczny (PSZOK lub 
wystawka)

 kamienie, gleba
 karnisz, żaluzja
 kaseta na tusz do drukarki
 kleje i masy budowlane
 kołdra (PSZOK)
 koc wełniany 
 kosz wiklinowy
  krzesło, stół, meble  

(PSZOK lub wystawka)
  kwasy w oryginalnych 

opakowaniach
L  lakiery w oryginalnych 

opakowaniach
  lampy
 lepiszcze, silikony
 lekarstwa przeterminowane
  lornetka, sprzęt optyczny
 lustro duże 

Ł  ładowarka do telefonu, zasilacze  
(PSZOK lub wystawka)

 łóżko (PSZOK lub wystawka)
M maść (lekarstwo)
  materac
 meble (PSZOK lub wystawka)
 muszla klozetowa (PSZOK)
N nabój gazowy pusty
 nafta w oryginalnym opakowaniu
  narty, sprzęt sportowy  

(PSZOK lub wystawka)
  nawozy sztuczne, środki ochrony 

roślin
  narzędzia elektryczne  

(PSZOK lub wystawka)
  niania elektroniczna, radio, 

telefon
O  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)

  odzież zniszczona (nie nadająca 
się do noszenia)

  okno, drzwi, stolarka budowlana 
(PSZOK)

 oleje spożywcze
  opakowania do gazu sprężonego 

puste
 opakowania po aerozolach puste
  opakowania po dezodorancie 

puste
  opona rowerowa (PSZOK lub 

wystawka)
  ościeżnica, stolarka budowlana 

(PSZOK)
  opona samochodowa (limit 

roczny  
do 10 sztuk/nieruchomość)  
(PSZOK lub wystawka)

P paleta (PSZOK)
 panele, siding, boazeria 
  pestycydy, nawozy, środki 

ochrony roślinności
  płytki podłogowe, terakota, 

glazura
 płyty CD/DVD

 płyta gipsowo-kartonowa
 płyty gramofonowe, winylowe
 poduszka (PSZOK)
  popioły
 pościel
 prospekty foliowane
  przedłużacz, kabel, elektro sprzęt 

(PSZOK lub wystawka)
  puszki po aerozolu (z resztkami  

zawartości) 
  puszki i kubły po olejach, 

farbach, smarach opróżnione
R  ramy okienne, stolarka 

budowlana (PSZOK)
 resztki oleju opałowego
 ręcznik kąpielowy
 roleta okienna, żaluzja
 rower (PSZOK lub wystawka)
 rozpuszczalniki i ich opakowania 
 rtęć
  rury miedziane, stalowe, 

wielomateriałowe
 rury PCV
S sedes (PSZOK)
 skarpetki
 skrzynka po napojach 
 smartfon, telefon, ładowarka
 sprzęt RTV i AGD
 strzykawki jednorazowe
  styropian opakowaniowy dużego 

formatu
  suplementy diety, typu 

rozpuszczalne witaminy
 szkło okienne (szyba)
Ś środki chwastobójcze
 środki czyszczące
 środki dezynfekujące
  środki do konserwacji drewna  

(opakowanie)
 środki ochrony nasion
  środki do pielęgnowania 

posadzki
  środki do pielęgnowania 

samochodów
  środki do przetykania rur 

spustowych
 środki do wywabiania plam
 środki do zwalczania szkodników

 środki impregnujące (i puszki)
  środki ochrony roślin (do 

zwalczania grzybów, chwastów, 
owadów, gryzoni)

 środki odrdzewiające
 środki odwapniające
 środki przeciwkorozyjne
 środki przeciw zamarzaniu
T  tablica korkowa  

(PSZOK lub wystawka)
 tapeta
 telefony i ładowarki
 termometry
  tłuszcze i smary techniczne
 torba na zakupy bawełniana
  trucizny i chemikalia wszelkiego 

rodzaju
  tubki i puszki  

po kleju budowlanym
 tynki, ceramika budowlana
 toner do drukarki, kserokopiarki
U ubrania
 umywalka (PSZOK)
W  walizka podróżna  

(PSZOK lub wystawka)
  wanienka plastikowa  

(PSZOK lub wystawka)
  wanna, brodzik, kabina 

natryskowa (PSZOK)
  wentylator, klimatyzator  

(PSZOK lub wystawka)
 worki po nawozach
 wybielacz (i opakowanie)
  wykładzina  

(PSZOK lub wystawka)
Z zapalarka iskrowa
 zasłona
 zegarki na baterie
 zlew (PSZOK)
 złom elektryczny i elektroniczny
Ż żaluzje
 żarówki
  żelazko, czajnik, parownica  

(PSZOK lub wystawka)

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych – PSZOK 

W PSZOK NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 
ODPADY, JEŻELI ICH RODZAJ I ILOŚĆ 

WSKAZYWAŁYBY, ŻE NIE SĄ ONE 
POCHODZENIA KOMUNALNEGO, 
A POCHODZĄ Z PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

KODY
KRESKOWE

Dla każdej deklaracji dostarczono 
5 kodów do naklejenia na pojemnik 
na zmieszane odpady komunalne 
oraz 84 kody w formie naklejek na 
kartkach A4 do umieszczania na 
workach z opadami segregowanymi.
Akcja doręczania kodów miesz-

kańcom będzie powtarzana co kil-
ka miesięcy – częstotliwość zosta-
nie ustalona na podstawie danych 
z systemu i zgłoszeń od miesz-
kańców. Jeśli naklejki skończą się 
wcześniej można je pobrać bez-
płatnie z wymienionych miejsc:
1.  PSZOK przy al. Niepodległości 

253 w Starych Lipinach
2.  PSZOK przy ul. Łukasiewicza 4  

w Wołominie
3.  Dział Obsługi Klienta w Miej-

skim Zakładzie Oczyszczania  
w Wołominie ul. Łukasiewicza 4.

Twoje dane są bezpieczne!
Kody kreskowe nie zawierają da-

bio
PAPIER

plastik
metal

nych osobowych – ich elemen-
tem jest numer deklaracji lub PGO 
(Punktu Gospodarowania Odpa-
dami). Odczytanie danych zapisa-
nych w kodzie jest możliwe jedynie 
przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
przez osoby, które  mają dostęp do 
odpowiedniej bazy danych, tj. przez 
uprawnionych pracowników firmy 
odbierającej odpady. 

Nie oddawaj  
i nie pożyczaj naklejek

Kody kreskowe są indywidualne, 
przypisane do konkretnej dekla-
racji. Nie wolno ich pożyczać ani 
przekazywać innym osobom. Ode-
brane odpady, po odczytaniu kodu 
zostaną przypisane właścicielowi 
etykiety umieszczonej na worku.

Jedna nieruchomość  
– kilka deklaracji

Zdarza się, że w zabudowie jedno-

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej od kilku 
tygodni oznaczają swoje pojemniki i worki na odpady 
za pomocą naklejek z kodami kreskowymi.

#AKCJASEGREGACJA

Wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 
20 sierpnia 2021 r.

GMINA METODA STAWKA 
podstawowa

STAWKA 
podwyższona

Marki Od wody 11,22 zł/m3 33,66 zł/m3

Kobyłka Od osoby 32 zł 128 zł

Zielonka Od osoby 32 zł/osobę 128 zł

Klembów Od osoby 36 zł/osobę 108 zł

Radzymin mieszana 12,20 zł/m³
32 zł/osobę

24,40 zł/m³
64 zł/osobę

Wołomin mieszana
11,20 zł/m3

31,00 zł
22,40 zł/m3

62 zł

Piaseczno Od osoby 36,38 zł 72,76 zł

Otwock Od osoby 36 zł 144 zł

rodzinnej dla nieruchomości złożo-
nych jest kilka deklaracji na odbiór 
odpadów. O czym powinniśmy pa-
miętać w takiej sytuacji?
–  Jedna deklaracja to jeden kom-

plet kodów!
–  Dla każdej deklaracji należy po-

siadać oddzielny pojemnik na 
odpady zmieszane (120 litrów do 
4 osób) oraz swoje worki do se-
gregacji. 

–  Do oznaczenia pojemnika i wor-
ków używamy tylko jednego 
kompletu kodów przypisanych do 
deklaracji!

W razie pytań prosimy o kontakt  
z pracownikami Wydziału Gospoda-
rowania Odpadami: 22 763 30 47 
lub mailowo: odpady@wolomin.org.pl
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KOMPOSTOWANIE
BIOODPADÓW  
– DLACZEGO KOMPOSTOWAĆ?

Kompostowanie to prosty sposób na ograniczenie  
ilości odpadów i uzyskanie własnego nawozu  
dla roślin. Kompostowaniu możemy poddać wiele 
odpadów wytwarzanych podczas przygotowywania 
potraw oraz powstałych w trakcie prac w ogrodzie.

Aplikacja Evenio daje mieszkańcom Wołomina  
stały dostęp do najważniejszych gminnych informacji 
w podziale na kategorie: aktualności, bezpieczny 
Wołomin, edukacja, inwestycje, koronawirus, kultura, 
ogłoszenia oraz sport, zdrowie i rekreacja.

Jak zacząć kompostować?
Przede wszystkim musimy znaleźć 

odpowiednie miejsce na postawienie 
kompostownika. Powinno być nieco 
wzniesione, żeby woda z opadów 
nie zalewała naszego kompostu, 
łatwo dostępne, osłonięte od wiatru  
i zacienione. Dobrym rozwiązaniem 
jest usytuowanie kompostownika  
w sąsiedztwie drzew i krzewów, 
które z jednej strony zasłonią kon-
strukcję, a z drugiej pomogą ogra-
niczyć zapachy powstające podczas 
procesu rozkładu substancji orga-
nicznych. Kompostownik zakłada-
my przy dodatnich temperaturach,  
tj. od wiosny do jesieni.

Wybuduj albo kup gotowy
W sklepach budowlanych oraz 

ogrodniczych dostępne są gotowe 
kompostowniki o różnych pojemno-
ściach. Prosty, drewniany kompo-
stownik można wybudować również 
samodzielnie. Najlepiej sprawdzają 
się ażurowe konstrukcje z desek 

lub odpowiednio zaimpregnowa-
nych belek. Należy je ułożyć tak, 
aby zapewnić dostęp powietrza do 
kolejnych warstw kompostu, które 
co jakiś czas przysypujemy warstwą 
ziemi.

Jakie odpady  
mogą być kompostowane?

Zacznijmy od tego, że kompostow-
nik to nie śmietnik! Nie wszystkie 
odpady nadają się do przetworzenia 
jeśli zależy nam na uzyskaniu war-
tościowego nawozu oraz zminimali-
zowaniu możliwych uciążliwości. Do 
kompostownika możemy wrzucać 
większość odpadów biodegradowal-
nych takich jak:
•  opadłe liście z drzew i krzewów, 

zarówno ozdobnych, jak i owoco-
wych, o ile nie są porażone przez 
choroby i szkodniki. Kompostując 
liście warto pamiętać o tym, że 
mają różny czas rozkładu. Naj-
szybciej rozkładają się miękkie 
liście (np. forsycji, kasztanowca, 

jabłoni, lipy, leszczyny), wolniej 
grube liście np. gruszy, dębu 
czy olchy. Mieszanie liści różnej 
grubości może wpłynąć na czas 
kompostowania, dlatego warto je 
rozdzielić. Oddzielnie należy kom-
postować także igliwie, które ze 
względu na zawartość substan-
cji żywicznych silnie zakwasza  
kompost;

• skoszoną trawę i zbędną darń;
•  resztki roślin, przekwitające kwia-

ty, nacie, rośliny doniczkowe oraz 
inne resztki roślinne oraz chwasty;

•  odpadki kuchenne pochodzenia 
organicznego, tj. obierki z warzyw 
i owoców z wykluczeniem cytru-
sów, których skórki przesiąknięte 
są chemicznymi środkami konser-
wującymi, skorupki jaj, fusy po ka-
wie lub herbacie, resztki posiłków 
z wykluczeniem mięsa i tłuszczu. 
Warto pamiętać, że sól i tłuszcz 
spowalniają rozkład materii;

•  popiół drzewny (np. z kominka  
i z grilla);

• muł i glony z oczka wodnego;
• podartą tekturę i papier,
•  materiały takie jak słomiane maty, 

trociny, ścinki drewna, rozdrobnio-
na kora, drobne gałęzie z przyci-
nanych drzew i krzewów oraz roz-
drobnione łodygi słoneczników.

Ulga w opłacie za odbiór  
i gospodarowanie odpadami

Właściciele jednorodzinnych go-
spodarstw domowych w gminie 
Wołomin, którzy posiadają własne 
kompostowniki mogą uzyskać bo-
nifikatę w opłacie za odbiór odpa-
dów komunalnych. Fakt posiadania 
kompostownika należy zgłosić do 
Urzędu Miejskiego w Wołominie po-
przez korektę deklaracji na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. Od 
1 września 2021 roku ulga będzie 
wynosić 1 zł od każdej osoby zgło-
szonej w deklaracji dla nieruchomo-
ści jednorodzinnych posiadających 
kompostowniki.

KIEDY NALEŻY SKORYGOWAĆ  
DEKLARACJĘ ZA ODBIÓR ODPADÓW?

Szczególnie istotne jest zgłoszenie 
do systemu śmieciowego urodzo-
nych dzieci. Rodzice noworodków, 
którym z dnia na dzień przybywa 
obowiązków często zapominają o tej 
formalności, dlatego przypominamy:
Właściciel nieruchomości jest zo-

bowiązany złożyć deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego miesz-
kańca bądź w terminie do 10 dnia 
następnego miesiąca po miesiącu 
w którym nastąpiła zmiana mająca 
wpływ na wysokość opłaty (6m ust. 
1 i ust 2 ustawa o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach).

Każdy z nas sam decyduje, które informacje chce 
otrzymywać. Możemy także ustawić sobie przypomnie-
nia o odbiorze odpadów – wystarczy podać adres. 
Aplikacja jest interaktywna i pozwala na łatwy kontakt  
z urzędem. W wytypowanych kategoriach można zgło-
sić zdarzenie podając dokładną lokalizację oraz załą-
czając zdjęcia.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie!

Zachęcamy Państwa do skorygo-
wania deklaracji za odbiór odpadów. 
Dokonanie zmian nic nie kosztuje. 
Podanie nieprawdziwych informacji 
w deklaracji to ryzyko odpowiedzial-
ności karnej.

Dodatkowych informacji udziela 
Wydział Opłat i Podatków Lokal-
nych, tel. 22 763 30 48, pok. 118.

APLIKACJA PRZYPOMNI NAM 
O ODBIORZE ODPADÓW

Projekt „e-Wołomin Gmina Dobrych Rozwiązań” jest współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

POBIERZ Z POBIERZ Z

Wszystkie osoby mieszkające w domu  
muszą być wykazane w deklaracji  
za odbiór odpadów. Urodziło się dziecko,  
ktoś się wyprowadził bądź wprowadził  
– zgłoś zmianę liczby mieszkańców.


