
 Ile wynosi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/535/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 

r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

Od 1 grudnia 2017 zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości zamieszkałych: 

 zbiórka selektywna 12 zł/osoba miesięcznie 

 zbiórka nieselektywna 20 zł/osoba miesięcznie 

Opłaty za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian! 

 Jaka jest częstotliwość odbioru odpadów? 

Częstotliwość odbioru odpadów została określona w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku w gminie. Zgodnie z nim odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałej 

wielorodzinnej są odbierane: 

 

 odpady komunalne zmieszane – dwa razy w tygodniu 

 odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – raz w tygodniu 

 odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania 

wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – dwa razy w tygodniu, natomiast 

w okresie od października do kwietnia – jeden raz w tygodniu 

 odpady komunalne biodegradowalne – raz w tygodniu 

 odpady wielkogabarytowe – jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym 

harmonogramem 

 

 Gdzie znajduje się PSZOK? 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK znajduje się przy 

ul. Cmentarnej 19f w Zabrzu i jest czynny w godzinach : 

• od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 

• w każdą sobotę miesiąca w godz. 8.00 - 13.00 

 

 Jakie odpady należy oddać osobiście do PSZOK-u ? 

 

Odpady zbierane selektywnie odbierze wykonawca w terminach wyznaczonych 

harmonogramem.  

Pozostałe odpady zbierane selektywnie należy przekazać do najbliższego punktu selektywnego 

zbierania odpadów: 

- przeterminowane leki i chemikalia 

- zużyte baterie i akumulatory 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny = elektrośmieci (pralki, lodówki, komputery,   

  telefony, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia   

  elektryczne i elektroniczne) 

- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe 

- odpady budowlane i rozbiórkowe 

- zużyte opony 

 

 Kto zapewnia pojemniki na odpady? 



 

Wykonawca przejął obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 

odpadów komunalnych zgodnie z rozdział 3. § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXIV/247/16 

Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Zabrze, jednakże w przypadku uszkodzenia, zniszczenia 

nie będącego wynikiem standardowej eksploatacji, zgubienia pojemników i kontenerów 

stanowiących własność wykonawcy, ponowne wyposażenie nieruchomości w pojemniki 

i kontenery należy do właściciela nieruchomości. 

 Jakie odpady mogą być zbierane w pojemnikach brązowych „BIO”?  

Pojemniki brązowe przeznaczone są na odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne) 

pochodzenia przede wszystkim roślinnego. Można do nich wrzucać m.in. resztki owoców 

i warzyw, liście warzyw, obierki z warzyw i jarzyn, łuski cebuli, skórki z owoców, skorupki 

z jajek, suchy chleb a także owoce spadłe z drzew, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, 

liście, kwiaty, trociny i korę drzew. 

 Czy płynne resztki jedzenia, kości, resztki mięsa można wrzucać do pojemnika 

„BIO”?  

NIE! Nie wszystkie odpady ulegające biodegradacji, które powstają w gospodarstwach 

domowych, mogą być zbierane w pojemnikach brązowych. Aby uchronić się przed odorem 

i larwami a także ze względów sanitarnych do tego typu pojemników nie wrzucamy m.in. 

mięsa, kości, ości, zepsutej żywności, płynnych i półpłynnych resztek z obiadów, np. sałatek, 

sosów, zup, jogurtów czy serków. Także nie wrzucamy podściółki dla kotów czy odchodów 

zwierząt domowych które powinny być składowane w pojemniku na odpady zmieszane. 

 Czy odpady BIO można wrzucać do pojemnika brązowego w workach foliowych?  

NIE, ponieważ mamy wówczas do czynienia z odpadem zanieczyszczonym. 

 Czy pojemniki będą myte i jak często? 

Zgodnie z  Uchwałą Nr XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze rozdział 3  § 9 

ust. 2 wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dostarczonych oraz będących własnością 

właściciela pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, 

zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń 

dla zdrowia użytkowników. Harmonogramy mycia pojemników dostępne na stronie UM 

w zakładce odpady komunalne/mycie i dezynfekcja pojemników. 

 Czy odpady zmieszane i odpady BIO odbierane są tą samą śmieciarką?  

NIE. Odpady zmieszane i odpady BIO odbierane są osobnymi śmieciarkami, oznaczonymi 

odpowiednio tabliczkami informującymi o rodzaju odbieranego odpadu. Niestety zdarzają się 

sytuacje, kiedy zebrane na terenie nieruchomości w pojemniku BIO odpady nie różnią się od 

odpadów zmieszanych (niesegregowanych) – wtedy po sporządzeniu dokumentacji 

fotograficznej, odpady z pojemnika brązowego odbierane są wraz ze zmieszanymi. W takich 

sytuacjach, wraz z dokumentacją fotograficzną, podmiot odbierający odpady przekazuje 

http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/uchwaly_rm/uchwaly_i_projekty_rm_2010_2014/uchwaly__rady_miejskiej/2013_rok/sesja_xxxiv_13/uchwala_nr_xxxiv_363_13
http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/uchwaly_rm/uchwaly_i_projekty_rm_2010_2014/uchwaly__rady_miejskiej/2013_rok/sesja_xxxiv_13/uchwala_nr_xxxiv_363_13
http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/uchwaly_rm/uchwaly_i_projekty_rm_2010_2014/uchwaly__rady_miejskiej/2013_rok/sesja_xxxiv_13/uchwala_nr_xxxiv_363_13
http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/uchwaly_rm/uchwaly_i_projekty_rm_2010_2014/uchwaly__rady_miejskiej/2013_rok/sesja_xxxiv_13/uchwala_nr_xxxiv_363_13


gminie informacje o nieprawidłowościach w zakresie zbierania odpadów komunalnych na 

danej nieruchomości. 

 Do kogo należy utrzymanie porządku na terenie i wokół stanowiska śmietnikowego 

po odbiorze odpadów przez Wykonawcę? 

Odbiorca odpadów zobowiązany jest do odbioru odpadów zebranych w pojemnikach  

i workach spełniających wymagania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Zabrze. Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu 

zanieczyszczonego odpadami lub innymi nieczystościami wyłącznie w sytuacji, jeśli do 

zanieczyszczenia dojdzie w trakcie realizacji usługi odbierania odpadów. Zgodnie z prawem na 

barkach właściciela nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku na 

terenie całej nieruchomości. 

 

 Co jeśli mieszkańcy nie będą segregować śmieci? 

Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnej korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania 

odpadów. W przypadku jeżeli część mieszkańców pomimo zadeklarowanej segregacji 

nie segreguje odpadów, wówczas podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 

zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę .Taka informacja stanowi podstawę 

do wszczęcia postępowania i zobowiązania  właściciela nieruchomości do zadeklarowania 

nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów za okres, w którym stwierdzono brak 

segregacji odpadów na danej nieruchomości. Wiąże się to z koniecznością poniesienia wyższej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 


