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WSTĘP
Drodzy Mieszkańcy Gminy Chełmek,

z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie bardzo ważne zmiany w przepisach 
dotyczących gospodarki odpadami. Podstawą prawną tych zmian jest ustawa z dnia 
01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897 ze zm.).

Zmiany te są wdrażane etapami, a obecnie zbliżamy się do najważniejszego z nich, kiedy to 
nowy system ma zacząć funkcjonować w praktyce na terenie naszej Gminy. Informujemy, 
iż opisane poniżej regulacje obowiązywać będą od 1 lipca 2013 roku.

Nowy system gospodarowania odpadami niesie ze sobą liczne zmiany. Podstawą sprawnie 
funkcjonującego nowego systemu jest udana współpraca między mieszkańcami a Urzędem 
Miejskim, dlatego mamy nadzieję, że niniejszy informator rozwieje wszelkie Państwa 
wątpliwości i pozwoli w spokoju przygotować się na nadchodzącą „śmieciową rewolucję”.

ZASADY OGÓLNE
Istotą nadchodzących zmian jest zmiana podmiotu odpowiedzialnego za gospodarowanie 
odpadami. Do tej pory, były to firmy wywozowe, z którymi mieszkańcy mieli podpisane 
umowy na odbiór odpadów. Zadaniem Gminy było nadzorowanie funkcjonującego systemu. 
Od 1 lipca 2013 roku to Gmina będzie odpowiedzialna za powstające na jej terenie odpady 
i za to w jaki sposób będą ona zagospodarowane. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisze 
z wybraną firmą umowę na odbiór odpadów pochodzących z terenu nieruchomości 
zamieszkałych, umowa ta obejmować będzie wszystkich mieszkańców gminy. Dotychczas 
obowiązujące umowy z firmą wywozową na wywóz odpadów z terenu nieruchomości 
zamieszkałych należy wypowiedzieć do dnia 30 czerwca 2013 roku – ten obowiązek należy 
do Państwa.

Jednym z głównych celów zmiany funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest 
wzrost ilości odpadów poddanych recyklingowi – drogą do sukcesu jest segregacja 
odpadów „u źródła” – czyli przez mieszkańców. Do tej pory, segregowanie odpadów 
było zupełnie dobrowolne. Nowy system także pozostawia mieszkańcom prawo wyboru, 
jednakże tylko do momentu złożenia w urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zobowiązujemy się do konkretnego, 
wybranego sposobu postępowania z odpadami. Udział w segregowaniu odpadów 
w nowym systemie jest dla Państwa korzystniejszy pod względem finansowym. Dzięki 
temu rozwiązaniu zakłada się znaczny wzrost udziału odpadów, które będą poddane 
recyklingowi – a to z kolei jest korzystne dla środowiska.
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Podłożem nowego systemu są Uchwały Rady Miejskiej regulujące szczegółowo zasady jego 
funkcjonowania na terenie naszej gminy, są to przede wszystkim uchwały:

 » w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Chełmek,

 » w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty,

 » w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

 » w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

 » w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Aktualne teksty wszystkich wyżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Chełmku, 
dostępne są m.in. na stronie internetowej www.chelmek.pl w zakładce „Śmieci po nowemu 
– zmiany w gospodarce odpadami”, a także w siedzibie urzędu.

W dalszej części informatora przedstawione zostaną szczegółowe sposoby postępowania 
z poszczególnymi rodzajami odpadów, informacje dotyczące opłat i składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sugerujemy, aby 
niniejszy informator zachować ponieważ w przyszłości może być pomocny w wyjaśnieniu  
wątpliwości dotyczących funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Aby ustalić wysokość opłaty jaką ponosić będziemy za wywóz odpadów należy 
uzupełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Chełmku deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ten obowiązek spoczywa na wszystkich 
właścicielach nieruchomości zamieszkałych. Pierwszą deklarację należało złożyć do 
dnia 15 marca 2013 roku. Każdy kto nie dopełnił tego obowiązku musi jak najszybciej 
złożyć deklarację, w innym przypadku, opłata zostanie naliczona na podstawie decyzji 
administracyjnej. Przy wypełnianiu deklaracji należy pamiętać, aby informacje dotyczące 
ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości były rzetelne, aktualne i zgodne 
z prawdą, ponieważ dane te podlegać będą kontroli. W deklaracji należy ująć wszystkie 
osoby zamieszkujące na terenie nieruchomości, niezależnie od wieku. Miejsce zamieszkania 
natomiast, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Chełmek, oznacza centrum życiowe, miejsce w którym osoba zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych 
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z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem 
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 
Chełmek oraz na stronie internetowej – www.chelmek.pl w zakładce „Śmieci po nowemu 
– zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi”.

Należy również pamiętać aby złożyć korektę deklaracji jeżeli zaistnieją jakiekolwiek 
zmiany np. zwiększy się lub zmniejszy ilość mieszkańców. Korektę deklaracji trzeba złożyć 
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

W przypadku właścicieli mieszkań będących w zarządzie ADM Sp. z o.o. oraz osób 
zamieszkujących mieszkania będące w zarządzie MSM Budowlanka, deklarację należy 
złożyć do Zarządcy. Zarządca złoży do Urzędu Miejskiego w Chełmku deklarację zbiorczą. 
Natomiast wszyscy najemcy mieszkań muszą złożyć deklarację osobiście do Urzędu 
Miejskiego.
Uwaga – zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez 
właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

OPŁATY – ZASADY OGÓLNE
Od 1 lipca 2013r. do 31 sierpnia 2013r. będą obowiązywać następujące stawki za 
gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy:

 » 12,5 zł od osoby na miesiąc w przypadku gdy odpady nie są segregowane i stanowią 
zmieszane odpady komunalne,

 » 9,5 zł od osoby na miesiąc w przypadku gdy odpady są segregowane.

W dniu 13.06.2013r. Rada Miejska w Chełmku na wniosek Burmistrza Chełmka przyjęła 
propozycję obniżenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Chełmek.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od dnia 1 września 2013 roku obowiązywać będą 
następujące stawki opłat:

 » 11,00 zł od osoby na miesiąc w przypadku gdy odpady nie są segregowane i stanowią 
zmieszane odpady komunalne,

 » 8,00 zł od osoby na miesiąc w przypadku gdy odpady są segregowane.

Ponadto, mając na uwadze pomoc rodzinom wielodzietnym, została ustalona zróżnicowana 
stawka opłaty śmieciowej w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują dzieci. 
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Przedstawia się ona następująco:
 » opłata za pierwsze dziecko 7,00 zł,
 » opłata za drugie dziecko 7,00 zł,
 » opłata za trzecie i każde kolejne dziecko 0 zł.

Ostateczna decyzja o różnicowaniu stawki opłat ze względu na dzieci uzależniona jest od 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego.

Każdorazowa zmiana stawki powoduje konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającej nową stawkę.
Należy pamiętać, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych w ramach 
powyższych opłat uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.  
Szacuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzana przez jedną osobę 
wynosi 60l na miesiąc.

Wszelkie opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania. Co dwa 
miesiące, w następujących terminach:

 » za styczeń, luty do dnia 30 stycznia danego roku,
 » za marzec, kwiecień do dnia 30 marca danego roku,
 » za maj, czerwiec do dnia 30 maja danego roku,
 » za lipiec, sierpień do dnia 30 lipca danego roku,
 » za wrzesień, październik do dnia 30 września danego roku,
 » za listopad, grudzień do dnia 30 listopada danego roku.

UWAGA! Pierwsza opłata w ramach nowego systemu musi być uregulowana do 30 lipca 
2013 roku.

Każdemu właścicielowi nieruchomości, zostanie przydzielony indywidualny numer konta 
bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Druki służące do dokonania wpłaty zostaną dostarczone do Państwa domów. 

UWAGA! Opłaty dokonać muszą wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy złożyli 
deklaracje do Urzędu Miejskiego, a więc m.in. właściciele lub współwłaściciele budynków 
jednorodzinnych, najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, dzierżawcy, 
użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości oraz właściciele mieszkań, którym opłata 
została naliczona na podstawie decyzji administracyjnej. Mieszkańcy, którzy mieszkają 
w budynkach wielorodzinnych, administrowanych przez wspólnoty, spółdzielnie, itp. 
ponoszą koszty odbioru odpadów przy opłacaniu czynszu mieszkaniowego, a z Gminą 
rozlicza się Zarządca.

Ponieważ Gmina Chełmek nie przejęła obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale 
powstają odpady komunalne (np. przedsiębiorstwa, instytucje kultury, oświaty, zdrowia, 
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ogródki działkowe, domki letniskowe, domy w trakcie budowy itp.), właściciele takich 
nieruchomości muszą posiadać indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych, 
zawartą z firmą, która posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych. Rejestr ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Chełmku. Obowiązek posiadania indywidualnej umowy dotyczy również 
właścicieli, którzy prowadzą działalność gospodarczą w części nieruchomości zamieszkałej. 
Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i pojemności pojemników na odpady. 
Maksymalne stawki opłat w tym przypadku określa uchwała Rady Miejskiej w Chełmku 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Uchwała nr 
XXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Chełmku, z dnia 26 lutego 2013r.).

Mieszkańcu! Odpady zgromadzone przez właściciela nieruchomości poprzez segregację, 
czyli papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowanie wielomateriałowe itp. 
będą odbierane bezpłatnie – dotyczy to zarówno nieruchomości zamieszkałej oraz 
niezamieszkałej. Powyższe stawki dotyczą wyłącznie odpadów niesegregowanych 
(zmieszanych) – czyli pozostałości po segregacji bądź też, jeżeli mieszkaniec nie deklarował 
chęci segregowania odpadów, po prostu wszystkich powstałych odpadów w formie 
niesegregowanej (zmieszanej).

Wspomniana wyżej szacowana ilość odpadów komunalnych, przypadająca na jednego 
mieszkańca, odbierana w ramach  standardowych opłat dotyczy wyłącznie odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych). Nie ma ograniczeń odnośnie ilości odbieranych 
odpadów, które są zgromadzone przez właściciela nieruchomości w sposób selektywny.

O B O W I Ą Z K I  M I E S Z K A Ń C A  Z A B U D O W Y 
JEDNORODZINNEJ W  ZAKRESIE GROMADZENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZASADY ODBIORU 
TYCH ODPADÓW:

Odpady niesegregowane (zmieszane)
System zakłada, że w przypadku zabudowy jednorodzinnej, nieruchomość zamieszkała 
przez nie więcej niż dwie osoby, powinna być wyposażona w jeden pojemnik o pojemności 
120 litrów. W przypadku większej ilości mieszkańców, nieruchomość powinna być 
wyposażona w kolejny pojemnik, przy założeniu, że na nie więcej niż dwie osoby przypada 
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów.

W związku z powyższym, jeżeli nieruchomość jest zamieszkana przez np.:
1 mieszkańca = 1 pojemnik o pojemności 120 litrów
2 mieszkańców = 1 pojemnik o pojemności 120 litrów
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3 mieszkańców = 2 pojemniki o pojemności 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240l
4 mieszkańców = 2 pojemniki o pojemności 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240l itd.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki we 
własnym zakresie (120 litrowy bądź 240 litrowy), w ilości zależnej od liczby zamieszkałych 
osób. Pojemniki te będą przeznaczone wyłącznie do gromadzenia odpadów komunalnych 
niesegregowanych (zmieszanych).

Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych muszą 
spełniać następujące wymogi:

 » wyposażenie w dwukołowy system jezdny,
 » wyposażenie w pokrywę,
 » wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (PE-HD),
 » odporne na: działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne, niskie temperatury. 

Mieszkańcu! Masz obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki o powyższej 
charakterystyce do 31 grudnia 2014 roku. Do tego czasu, rodzaj pojemników może 
odbiegać od powyższej charakterystyki, natomiast muszą być to pojemniki dostosowane 
do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. 
UWAGA! W  przypadku krótkotrwałego wytwarzania odpadów komunalnych 
niesegregowanych (zmieszanych) w większych ilościach, które przekraczają możliwości 
pakowności pojemników, dopuszcza się gromadzenie „nadwyżki” odpadów w workach 
o pojemności 120 l, w kolorze czarnym, wykonanych z folii LDPE. Worki te będą odbierane 
przez firmę wywozową, jednak usługa ta będzie traktowana jako dodatkowa, co wiąże się 
z dopłatą. Ustalona maksymalna stawka za wywóz dodatkowego worka o pojemności 120l 
wynosi 16,90 zł. Po worki należy zgłaszać się do punktu wydawania worków, prowadzonego 
przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o., zlokalizowanego przy 
ul. Piastowskiej 18, 32-660 Chełmek. Cena worków jest ujęta w opłacie dodatkowej, jaką 
należy uiścić za odbiór takowego worka przez firmę wywozową.  

Niesegregowane (zmieszane) odpady będą odbierane co najmniej dwa razy w miesiącu, nie 
rzadziej jednak niż co dwa tygodnie. Harmonogram odbioru odpadów zostanie Państwu 
dostarczony do domu, będzie również dostępny na stronie internetowej firmy wywozowej 
i  Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

Odpady zbierane w sposób selektywny:
Do surowców wtórnych gromadzonych w wyniku segregacji zaliczamy: papier i tekturę, 
szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania 
wielomateriałowe (np. opakowania kartonowe po sokach, mleku itp.).

Ustalono, że na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest 
segregacja w sytuacji gdy z danej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w okresie 



9

kwartału wysegregowanych zostanie co najmniej jeden pełny worek z jedną frakcją 
odpadów odbieranych selektywnie na osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

Segregowane surowce wtórne należy gromadzić w następujących workach foliowych:
 » papier i tektura – worek niebieski oznaczony napisem „PAPIER”.
 » szkło bezbarwne – worek biały oznaczony napisem „SZKŁO BEZBARWNE”,
 » szkło kolorowe – worek zielony oznaczony napisem „SZKŁO KOLOROWE”,
 » plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, - worek żółty oznaczony napisem 

„METAL, TWORZYWA SZTUCZNE”

Nowe worki foliowe przeznaczone do gromadzenia segregowanych surowców wtórnych 
będą dostarczane bezpłatnie do właścicieli nieruchomości przez firmę wywozową 
w momencie odbioru zapełnionych worków danym rodzajem odpadów. Obowiązuje 
zasada: jeden pełny worek = jeden nowy worek.

Worki foliowe przeznaczone do gromadzenia segregowanych surowców będą dostarczone 
do mieszkańców nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej po raz pierwszy najpóźniej 
30 czerwca 2013 roku. Ilość worków dostarczonych po raz pierwszy jest uzależniona od 
liczby mieszkańców:

Nieruchomość zamieszkana przez maksymalnie 4 osoby: dostarczone zostaną łącznie 4 
worki po jednym na każdą wyżej wymienioną frakcję odpadów.

Nieruchomość zamieszkana przez więcej niż 4 osoby: dostarczonych zostanie łącznie 8 
worków po dwa na każdą wyżej wymienioną frakcję odpadów. 

Mieszkańcu! Jeżeli ilość dostarczonych worków do gromadzenia surowców wtórnych 
z biegiem czasu okaże się nie wystarczająca można pobrać dodatkowe worki w punkcie 
wydawania worków, zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 18, 32-660 Chełmek. Odbiór 
dodatkowych worków oraz ich udostępnianie w punkcie wydania worków jest bezpłatne.

Segregowane surowce wtórne będą odbierane raz w miesiącu. Harmonogram odbioru 
odpadów zostanie Państwu dostarczony do domu, będzie również dostępny na stronie 
internetowej firmy wywozowej i Urzędu Miejskiego w Chełmku. 

UWAGA! Firma wywozowa nie będzie odbierać worków z surowcami wtórnymi jeżeli 
odpady będą znacznie zanieczyszczone, bądź zmieszane. W przypadku gdy worki nie 
zostaną odebrane, firma wywozowa  zostawi pisemną informację o przyczynie nieodebrania 
worka/ów.



12

O B O W I Ą Z K I  M I E S Z K A Ń C A  Z A B U D O W Y 
WIELORODZINNEJ W  ZAKRESIE GROMADZENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZASADY ODBIORU 
TYCH ODPADÓW:

Odpady niesegregowane (zmieszane)
W przypadku zabudowy wielorodzinnej, odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) 
będą gromadzone w specjalnych kontenerach o pojemności 5000 litrów. Na każdym 
z pojemników będzie informacja odnośnie odpadów, które można w nich umieszczać. 
Pojemniki będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych. 
Specjalne kontenery zapewnia firma wywozowa.
UWAGA ! Zabronione jest wrzucanie do pojemników gruzu i innych odpadów remontowo-
budowlanych. Odpady takie należy umieszczać jedynie w pojemnikach do tego 
przeznaczonych. Wszystkich obowiązuje zasada – remontujesz mieszkanie – zamów 
odpowiedni kontener. Więcej o tym jak postępować z gruzem dowiecie się Państwo 
w dalszej części informatora. Odpady należy  umieszczać w kontenerze, niedopuszczalne 
jest pozostawianie odpadów, odpadków kuchennych, kartonów, suchego chleba czy gruzu 
obok pojemnika. Jedynie odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przy kontenerach. 
Pamiętaj - nie wsypuj gorącego popiołu do pojemnika.

Mieszkańcu jeśli zauważysz, że ktoś wrzuca do kontenerów odpady, które nie powinny się 
w nich znaleźć czyli np. odpady pochodzące z działalności gospodarczej (np. ze sklepów, 
lokali, remontów przeprowadzanych przez firmy), odpady remontowe itp. zawiadom 
Urząd Miejski o tym fakcie. Jeżeli wspólnie nie wyeliminujemy takich praktyk wszyscy 
będą płacić więcej. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady będą odbierane co najmniej trzy razy w tygodniu, 
w poniedziałki, środy i piątki.

Odpady zbierane w sposób selektywny:
Do surowców wtórnych gromadzonych w wyniku segregacji zaliczamy: papier i tekturę, 
szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania 
wielomateriałowe (np. opakowania kartonowe po sokach, mleku itp.).

Wyżej wymienione surowce wtórne należy gromadzić w specjalnych kontenerach typu 
„dzwon”, gdzie:

 » papier i tektura – kontener oznaczony napisem „PAPIER”,
 » szkło bezbarwne – kontener oznaczony napisem „SZKŁO BEZBARWNE”,
 » szkło kolorowe – kontener oznaczony napisem „SZKŁO KOLOROWE”,
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 » plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – kontener oznaczony napisem „METAL, 
TWORZYWA SZTUCZNE”.

Obowiązek wyposażenia terenów zabudowy wielorodzinnej w kontenery do segregacji 
surowców wtórnych typu „dzwon” należy do firmy wywozowej.

Szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe będą odbierane co najmniej dwa razy w miesiącu. Papier 
i tektura oraz plastik, metal i opakowania wielomateriałowe będą odbierane raz w tygodniu. 

ODPADY ZIELONE (ulegające biodegradacji)
Do odpadów zielonych, które będą odbierane od właścicieli nieruchomości, zarówno 
w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej zaliczają się

 » liście,
 » trawa,
 » gałęzie (zrębki).

GROMADZENIE ODPADÓW
Zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i zabudowie wielorodzinnej, odpady zielone 
należy gromadzić w specjalnych workach o pojemności minimalnej 120 litrów. Po worki 
należy zgłaszać się do punktu wydawania worków prowadzonego przez Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 18, 
32-660 Chełmek.

UWAGA! Należy pamiętać, że w przypadku zabudowy wielorodzinnej odbierane będą 
wyłącznie odpady zielone, które powstały na terenie nieruchomości zamieszkałej. Nie będą 
odbierane odpady powstające na terenach ogródków działkowych.

OPŁATY
Odbiór odpadów zielonych w postaci liści, traw oraz gałęzi w formie zezrąbkowanej będzie 
bezpłatny do ilości 1 m3 (1000 litrów) w roku na jedną nieruchomość. W praktyce oznacza 
to, że jeżeli worki do gromadzenia odpadów zielonych będą o pojemności 120 litrów, firma 
wywozowa bezpłatnie odbierze od właściciela nieruchomości nie więcej niż 8 pełnych 
worków w trakcie jednego roku kalendarzowego.

Powyżej ilości 1m3, odpady zielone będą odbierane po uiszczeniu dodatkowej opłaty, 
wynoszącej 120 zł za 1m3 (1000 litrów).

ODBIÓR ODPADÓW
Odpady zielone, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i zabudowie wielorodzinnej, 
będą odbierane siedem razy w roku, w okresie od kwietnia do października, jeden raz 
w miesiącu, w wyznaczoną wcześniej sobotę miesiąca, konkretna data wywozu zostanie 
określona w harmonogramie. Odbiór odpadów z posesji nastąpi jedynie po wcześniejszym 
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zgłoszeniu takiej potrzeby firmie wywozowej. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 
dwa dni przed wyznaczoną w harmonogramie datą wywozu, telefonicznie pod numerem 
telefonu: 33 846 12 61 wewn. 104 lub 519 106 627 albo osobiście w punkcie wydawania 
worków zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 18, 32-660 Chełmek. 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
W ramach odpadów budowlano-remontowych odbierane będą odpady pochodzące 
z wykonania drobnych robót budowlanych, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na 
budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej. 
Jeżeli planowany jest  większy remont konieczne jest zamówienie osobnego kontenera. 
Kontener taki można zamówić w każdej firmie prowadzącej wywóz odpadów na terenie 
Gminy. Wykaz firm dostępny jest w Urzędzie i na stronie internetowej.

GROMADZENIE ODPADÓW
Zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i zabudowie wielorodzinnej, do gromadzenia 
odpadów remontowo-budowlanych stosowane będą pojemniki, które zapewnia bezpłatnie 
firma wywozowa.

Zapotrzebowanie na pojemniki oraz odbiór odpadów budowlano-remontowych należy 
zgłosić pod nr telefonu: 33 846 12 61 lub 519 106 627 albo osobiście w punkcie wydawania 
worków zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 18, 32-660 Chełmek. Pojemniki zostaną 
dostarczone przez firmę wywozową na teren danej nieruchomości w terminie uzgodnionym 
telefonicznie.

OPŁATY
Odbiór odpadów budowlano-remontowych będzie bezpłatny w ilości do 200 kg w roku na 
mieszkańca, to znaczy, że ostateczna ilość odpadów, które będzie można oddać bezpłatnie 
zależy od liczby zadeklarowanych osób, np. rodzina 2 osobowa będzie mogła oddać 400 
kg gruzu, a rodzina 4 osobowa już 800 kg.  

ODBIÓR ODPADÓW
Odpady odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości. Konkretna data wywozu 
będzie uzgadniana indywidualnie przy dokonywaniu zgłoszenia konieczności wywozu. 
Odbiór odpadów z posesji nastąpi jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby 
firmie wywozowej. Zgłoszenia o konieczności wywozu należy dokonać telefonicznie pod 
numerem telefonu: 33 846 12 61 wewn. 104 lub 519 106 627 albo osobiście w punkcie 
wydawania worków zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 18, 32-660 Chełmek.

UWAGA! Odpady budowlane i rozbiórkowe zostaną odebrane w dowolnym, ustalonym 
indywidualnie terminie jednak nie częściej niż dwa razy w roku, w ilości nie przekraczającej 
limitów przypadających na gospodarstwo domowe.
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POZOSTAŁE ODPADY
Odpady takie jak:
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, oleje i tłuszcze, farby, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i leki 
cytostatyczne, baterie i akumulatory, odzież, tekstylia,
będzie można oddać do mobilnego punktu zbiórki odpadów, który będzie funkcjonował na 
terenie Gminy Chełmek dwa razy w roku – w kwietniu oraz październiku.

Mobilny punkt zbiórki odpadów będzie funkcjonował przez co najmniej 1 dzień w okresie 
wiosennym i 1 dzień w okresie jesiennym, w każdym wskazanym niżej miejscu:

1. Miasto Chełmek:
 » Stare Miasto - ul. Staicha, okolice budynku OSP Chełmek; ul. Fredry, okolice placu 

zabaw,
 » Nowe Miasto – ul. Powstańców Śląskich, sięgacz; stara Kolonia; Nowopole, okolice placu 

zabaw,

2. Sołectwo Bobrek:
 » Bobrek Dolny - ul. Nadwiślańska, okolica OSP Bobrek,
 » Bobrek Górny – ul. Jarzębinowa obok stadionu,

3. Sołectwo Gorzów:
 » ul. Gorzowska – okolice OSP Gorzów,
 » ul. Nowowiejska – okolice stacji PKP.

Firma wywozowa poda do publicznej wiadomości informacje o godzinach otwarcia 
i dokładnej lokalizacji mobilnego punktu zbiórki odpadów.

Mieszkańcu! Odpady oddane do mobilnego punktu gromadzenia odpadów będą 
przyjmowane bezpłatnie.
Odpady takie jak:

 » odpady wielkogabarytowe (np. meble),
 » urządzenia elektryczne i elektroniczne (np., telewizor, pralka),
 » opony,

będą odbierane w ramach objazdowej zbiórki odpadów. Zbiórka będzie organizowana dwa 
razy do roku – w kwietniu i w październiku. Na terenie zabudowy jednorodzinnej odpady 
należy wystawić przed posesję, natomiast w zabudowie wielorodzinnej przy kontenerach 
na zmieszane odpady komunalne. Firma wywozowa poda do publicznej wiadomości 
informacje o dokładnych terminach objazdowej zbiórki wraz z trasą przejazdu.

Mieszkańcu! Odpady w ramach objazdowej zbiórki będą odbierane bezpłatnie.
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Odpady takiej jak przeterminowane leki będzie można oddać w stałych punktach zbiórki 
tego typu odpadów, zlokalizowanych w następujących miejscach na terenie Gminy 
Chełmek:

 » Parter budynku A Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku 
(obok rejestracji) - ul. Staicha 1 w Chełmku,

 » Apteka „CENTRUM” Sp.J. Punkt Apteczny Bobrek – ul. Nadwiślańska 5 w Bobrku,
 » Apteka „Pod Kasztanem” – ul. Piastowska 2 w Chełmku,
 » Apteka „Ziołolek” – ul. Krakowska 26 w Chełmku,
 » Apteka „Nowa” – Plac Kilińskiego 1 w Chełmku.

Odpady takie jak zużyte baterie będzie można oddać w stałych punktach zbiórki tego typu 
odpadów, zlokalizowanych w następujących miejscach na terenie Gminy Chełmek:

 » Urząd Miejski w Chełmku – ul. Krakowska 11, Chełmek.
 » Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku – Plac Kilińskiego 1, Chełmek.
 » Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku – ul. Staicha 1, Chełmek.
 » Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich przy Samorządowym Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku – ul. Brzozowa 7 i 9, Chełmek,
 » Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. C.K. Norwida przy Samorządowym Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 2 w Chełmku –  ul. Marszałka Piłsudskiego 1, Chełmek,
 » Samorządowy Zespół Szkół w Chełmku im. A. Mickiewicza – ul. Bolesława Chrobrego 

9, Chełmek,
 » Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie im. M. Konopnickiej – ul. Szkolna 3,Gorzów,
 » Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. Kard. S. A. Sapiehy – ul. Nadwiślańska 9, 

Bobrek,
 » Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego 

w Chełmku – ul. Krakowska 18, Chełmek.
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W ramach nowego systemu uprzątnięte zostaną 
najbardziej zaśmiecone tereny. Poniżej przedstawiamy 
kilka przykładów takich „dzikich wysypisk” z terenu 
naszej Gminy. 
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Lokalizacja punktu wydawania worków: MZGK w Chełmku Sp z o. o. ul. Piastowska 18, 32-660 
Chełmek

Telefon do punktu wydawania worków:  33 846 12 61 wewn. 104 lub 519 106 627
Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400

Dane kontaktowe do Urzędu Miejskiego w Chełmku:
ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek,
tel. 33 844 90 10
e-mail: urzadmiejski@chelmek.pl

Dane kontaktowe firmy wywozowej:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o. o.
ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek,
tel. 33 846 12 61
e-mail:  sekretariat@mzgk.chelmek.aanet.pl




	informator odpady
	informator odpady_kosze_Strona_3

