
 

 
 
 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI W GMINIE 

NOWOGRODZIEC WEDŁUG NOWYCH 
PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ 
PRZYJĘTYCH UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W 

NOWOGRODŹCU 
 



 

Nowy system gospodarki  
odpadami komunalnymi zacznie działać 

na terenie całego kraju najpóźniej  
w dniu 1 lipca 2013r. 

 



 

ODPADY KOMUNALNE - rozumie się przez to odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych. 
 
Odpadami komunalnymi nie są odpady produkcyjne, 
opakowaniowe, niebezpieczne.  
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek 
zagospodarować te odpady stosując odrębne przepisy, a w 
szczególności przepisy ustawy o odpadach.  



Nowy system gospodarki odpadami  
wymagania ustawowe 

GMINA 

Odpady z nieruchomości 

zamieszkałych i 

niezamieszkałych  

Składanie deklaracji a później na jej podstawie 

wnoszenie  opłat za gospodarowanie w tym: za 

transport, zagospodarowanie, obsługę systemu w gminie 

Opłata za transport 

Rejestr firm odbierających  

Umowa 

recykling, odzysk Składowanie i zagospodarowanie - Regionalna instalacja 

RIPOK 

Przetarg na transport 

Opłata za przetwarzanie      

 i zagospodarowanie w RIPOK 

-Wskaźniki odzysku dla Gminy-  

Powierzenie zadania  

Podmiot odbierający  
      Odpady 
      i transportujący  
      do RIPOK  



Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych  (RIPOK)- 
rozumie się przez to zakład zagospodarowania odpadów : 
• obsługujący co najmniej 120 000 mieszkańców,  
• spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, oraz  
• zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: 

 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów 
komunalnych - przepustowość ok. 33 000 Mg/rok dla części 
mechanicznej i ok. 16 000 Mg/rok dla części biologicznej  

  przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów – przepustowość  ok. 1 000 Mg/rok dla instalacji do 
przetwarzania odpadów zielonych (wymaga to ok. 2000–2500 m2 
powierzchni pod kompostownie pryzmowe)  

 składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o 
pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy 
niż 15 lat  - ok. 200 000 – 225 000 m3 wolnej pojemności dla 
składowiska odpadów.  

 
  

 



RIPOK 



 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I 
PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I 

MIASTA NOWOGRODZIEC 
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W Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec określono zasady 
funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami w Gminie i Mieście 
Nowogrodziec oparte o zbiórkę odpadów 

segregowanych na tzw. „donoszenie” – 
system jednolity dla każdej zabudowy 



SEGREGACJA NA „DONOSZENIE” 
PAPIER       PLASTIK       SZKŁO 

Punkt selektywnej 
zbiórki odpadów 
komunalnych tzw. 
„ludmer” 
Pojemniki – dzwony   
o poj. 2,5 m3 



SEGREGACJA NA „DONOSZENIE” 
BIOODPADY 

Pojemniki o poj. –
1,10 m3 (ustawiane 
obok punktów 
selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych) 



ODBIÓR ODPADÓW Z PUNKTÓW 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  

Samochód 
ciężarowy typu 
hakowiec z 
kontenerem 
trójdzielnym 



Na terenie nieruchomości zbierane będą 
odpady posortownicze lub zmieszane 

Pojemniki o poj. –od 80l do 1100 l  



ODBIÓR ODPADÓW POSORTOWNICZYCH  
LUB ZMIESZANYCH  

Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

Śmieciarki  o poj. – 16-18 m 3 oraz 
12 m3 (trudne warunki 
komunikacyjne  i transportowe) 



ODPADY PROBLEMOWE 
• Odpady wielkogabarytowe/ opony  

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• Świetlówki i żarówki 

• Baterie 

• Akumulatory 

• Gruz budowlany  

• Chemikalia 

 

 

 

Zestaw kontenerów  o poj. –9 m3 

(podzielne i zapewniające oddzielne 

składowanie w kontenerze każdego 

rodzaju odpadu) 

Samochód ciężarowy typu bramowiec 



ODPADY PROBLEMOWE 
Zorganizowane, cykliczne zbiórki w każdej 

miejscowości: 

• odpadów wielkogabarytowych, 

• zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego 

• opon 



ODPADY PROBLEMOWE 
Przeterminowane leki  

Budynek 
Samodzielnego 
Publicznego 
Zespołu 
Zakładów 
Opieki 
Zdrowotnej w 
Nowogrodźcu 
ul. Cicha 4  

Budynek 
Samodzielnego 
Publicznego 
Zespołu 
Zakładów 
Opieki 
Zdrowotnej w 
Nowogrodźcu 
ul. Asnyka 55 



ODPADY BUDOWLANE 
Odbierane na indywidualne zgłoszenie w ramach opłaty 
ponoszonej przez mieszkańca  - odpady z drobnych robót 
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia robót do Starosty Powiatu 
Bolesławieckiego 

• Opłata za dzierżawę/najem 
kontenera  

• Odbiór - Samochód ciężarowy 
typu bramowiec  z urządzeniami 
samoładunkowymi 

• Odpady z przebudowy/budowy 
nie są odpadami komunalnymi 



CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW 

• odpady komunalne zmieszane - jeden raz na tydzień 
(brak selektywnej zbiórki);  

• odpady posortownicze - jeden raz na 2 tygodnie; 
• bioodpady - stosownie do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na 2 tygodnie, naprzemiennie z 
odpadami posortowniczymi; 

• odpady komunalne selektywnie zebrane (papier, 
plastik, szkło, metal, opakowania wilomateriałowe) - 
co najmniej 1 raz w miesiącu; 

• pozostałe odpady zbierane selektywnie (odpady 
problemowe) - w zależności od czasu 
nagromadzenia; 



 

METODA USTALENIA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ORAZ STAWKI OPŁATY NA 
TERENIE GMINY NOWOGRODZIEC 

 
UCHWAŁA NR XXX/226/12 Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R.  

 
  



 

STAWKA MIESIĘCZNA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 
 

Selektywna zbiórka  odpadów komunalnych  

Selektywna zbiórka  odpadów komunalnych  
 +  

kompostowanie bioodpadów w 
kompostowniku  

1) 13,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na 
nieruchomości zamieszkuje 1 
mieszkaniec; 

2) 12,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na 
nieruchomości zamieszkuje 2 
mieszkańców; 

3) 11,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na 
nieruchomości zamieszkuje 3 
mieszkańców; 

4) 10,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na 
nieruchomości zamieszkuje 4 lub więcej 
mieszkańców. 

1) 12,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na 
nieruchomości zamieszkuje 1 
mieszkaniec; 

2) 11,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na 
nieruchomości zamieszkuje 2 
mieszkańców; 

3) 10,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na 
nieruchomości zamieszkuje 3 
mieszkańców; 

4) 9,00 zł brutto za mieszkańca, jeżeli na 
nieruchomości zamieszkuje 4 lub więcej 
mieszkańców 



 

STAWKA MIESIĘCZNA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 
 
 

BRAK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW 

 

23 zł od osoby 
 
 



 

STAWKA MIESIĘCZNA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 
 

Selektywna zbiórka  odpadów komunalnych  
Brak Selektywnej zbiórki  odpadów 

komunalnych  

1) 28,40 zł brutto za pojemnik 80 l; 
2) 39,00 zł brutto za pojemnik 110 l; 
3) 42,60 zł brutto za pojemnik 120 l; 
4) 49,70 zł brutto za pojemnik 140 l; 
5) 85,20 zł  brutto za pojemnik 240 l; 
6) 127,80 zł brutto za pojemnik 360 l; 
7) 177,50 zł brutto za pojemnik 500 l; 
8) 234,30 zł brutto za pojemnik 660 l; 
9) 273,35 zł brutto za pojemnik 770 l; 
10)390,50 zł brutto za pojemnik 1100 

l. 

1) 56,80 zł brutto za pojemnik 80 l; 
2) 78,00 zł brutto za pojemnik 110 l; 
3) 85,20 zł brutto za pojemnik 120 l; 
4) 99,40 zł brutto za pojemnik 140 l; 
5) 170,40 zł  brutto za pojemnik 240 l; 
6) 255,60 zł brutto za pojemnik 360 l; 
7) 355,00 zł brutto za pojemnik 500 l; 
8) 468,60 zł brutto za pojemnik 660 l; 
9) 546,70 zł brutto za pojemnik 770 l; 
10)781,00 zł brutto za pojemnik 1100 

l. 



 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
SKŁADANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  
NA OBSZARZE GMINY NOWOGRODZIEC 

 
UCHWAŁA NR XXXIV/244/13 Z DNIA 21 LUTEGO 2013 R.  

 
  



Opracowano trzy wzory deklaracji: 
1) deklaracja dla nieruchomości zabudowanych 

budynkiem jednorodzinnym lub nieruchomości 
lokalowych w budynkach wielorodzinnych,  dla 
których składana jest odrębna deklaracja 

2) deklaracja dla nieruchomości zabudowanych 
budynkiem wielorodzinnym lokalowym, dla których 
składa się jedną deklarację  

3) jest deklaracja dla nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady 
komunalne 

 
Termin składania deklaracji  30 kwietnia 2013 r.! 

 



 

TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYBU UISZCZANIA 
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE 
NOWOGRODZIEC 

 
UCHWAŁA NR XXX/228/12 Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R.  

 
  



Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnoszona będzie przez właściciela 
nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe na 
rachunek Gminy Nowogrodziec, w 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. 
Pierwsza opłata wnoszona do 15 lipca 2013 r.! 

 
 



 

JAK PRAWIDŁOWO 
SEGREGOWAĆ ODPADY ?  

 
  

 















 

Dziękuję za uwagę  
 
  

 


