
Zmiany od 1 stycznia 2017 r….. 
 
Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. zostaną zmienione zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. Dotychczasowy system segregacji odpadów 
wykazał, że niezbędne jest wprowadzenie zmian, których głównym celem jest uproszczenie sposobu 
gromadzenia odpadów selektywnych i ułatwienie wszystkim mieszkańcom segregacji. Kierując się 
dobrem mieszkańca oraz korzystając z doświadczenia sąsiednich Gmin a także biorąc pod uwagę nowe 
zasady segregacji określone w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska, które mają obowiązywać 
od 1 lipca 2017 r. Rada Gminy w Dębnicy Kaszubskiej przyjęła nowe zasady systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  
 
Najważniejsze zmiany to: od 1 stycznia 2017 r.: 
- znikną „gniazda” przeznaczone na „segregację” odpadów, tj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- zacznie obowiązywać segregacja tzw. „u źródła”, czyli odbiór poszczególnych frakcji odpadów 

bezpośrednio z nieruchomości.; każde gospodarstwo w ramach opłaty będzie otrzymywało worki w 

różnych kolorach, przeznaczonych do segregacji poszczególnych odpadów komunalnych, tj.: 

1) worek w kolorze żółtym przeznaczony na zbieranie tworzyw sztucznych, drobnych metali oraz 
opakowań wielomateriałowych, odbiór prowadzony będzie raz w miesiącu; 
2) worek w kolorze zielonym przeznaczony na zbieranie szkła zarówno bezbarwnego jaki i kolorowego, 
odbiór prowadzony będzie raz na dwa miesiące; 
3) worek w kolorze niebieskim przeznaczony na zbieranie papierów i tektury, odbiór prowadzony będzie 
raz na kwartał; 
4) worek w kolorze brązowym przeznaczony na zbieranie odpadów biodegradowalnych (zielonych), w 
sezonie zimowym (listopad- marzec) odbiór prowadzony będzie raz na dwa miesiące a w sezonie letnim 
(kwiecień-październik) prowadzony będzie raz w miesiącu, 
- każda z wyżej wymienionych frakcji odbierana będzie osobno, zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów, 
- worki do gospodarstw dostarczane będą w trakcie prowadzonego odbioru, w takiej samej ilości co 
została wystawiona, czyli w przypadku wystawienia w dniu odbioru, np. tworzyw sztucznych 5 sztuk 
żółtych worków tyle samo firma będzie miała obowiązek Państwu zostawić, 
- w przypadku niewystarczającej ilości otrzymanych worków, będzie je można pobrać u Sołtysa danego 
Sołectwa, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz w Urzędzie Gminy; 
- dopuszcza się wyposażenie na własny koszt nieruchomości w pojemniki przeznaczone na każdą z wyżej 
wymienionych frakcji, 
- dwa razy do roku prowadzona będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzieży i tekstyliów. Dokładne daty odbioru tych frakcji 
będą podane w harmonogramie odbioru. 
 
- przed dniem 1 stycznia 2017 r. każde gospodarstwo, które zadeklarowało segregację otrzyma: 
1) zestaw worków do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,  
2) ulotkę informacyjną, co w poszczególnym worku można gromadzić, 
3) ponadto do każdego gospodarstwa (również do tego gospodarstwa, które nie wyraziło woli 
segregowania odpadów) dostarczony zostanie harmonogram odbioru odpadów. 
 
- do gromadzenia odpadów poza dostarczanymi workami, bez zmian pozostaje wymóg wyposażenia 
każdej nieruchomości w pojemnik na gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych, czyli tych 
które pozostają po wysortowaniu zgromadzonych odpadów, 
 
- Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik/worek z poszczególną frakcją 
odpadu w dniu prowadzenia jego odbioru przed posesję. W danym dniu nie będą odbierane wystawione 
inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru. 
 
Ważną zmianą w naszym systemie jest również fakt, iż od 1 stycznia 2017 r.  z systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi zostają wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe), czyli np. zakłady, sklepy, cmentarze itp. 
Decyzja o wyłączeniu tych nieruchomości była podyktowana przede wszystkim tym, iż w wielu 
przypadkach podmioty prowadzące działalność miały trudności w rozróżnieniu co stanowi odpad 
komunalny a co jest odpadem powstającym na skutek prowadzenie ich działalności (poprodukcyjnym) 
co skutkowało nadmiernym tonażem oddawanych odpadów, również utrudnienie sprawiała częstotliwość 
odbioru odpadów komunalnych. Podmioty te zobowiązane są od 1 stycznia 2017 r. podpisać 
indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na odbiór 
odpadów komunalnych. 
 
 
 



 
Bez zmian pozostaje: 
- prowadzenie odbioru odpadów tzw. problemowych, tj. 
1) zużyte baterie i akumulatorki można dostarczać do placówek oświatowych na terenie Gminy Dębnica 
Kaszubska oraz Urzędu Gminy, 
2) przeterminowane leki można dostarczać do punktów aptecznych i ośrodków zdrowia zlokalizowanych 
na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz Urzędu Gminy, 
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie bezpłatnie można oddać: 
1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriaowe, szkło, 
2) odpady ulegające biodegradacji, 
3) przeterminowane chemikalia, 
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
6) zużyte opony, 
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
8) odzież i tekstylia. 
 
PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 7 do 15. 
Transport odpadów do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

Mieszkańcu! Dla usprawnienia systemu pamiętajmy aby: 

 oznaczyć nieruchomość numerem porządkowym, 

 koniecznie wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane, 

 podpisać pojemnik na odpady zmieszane numerem porządkowym nieruchomości, 

 wystawiać przed posesję pojemnik na odpady zmieszane oraz worki z selektywną zbiórką 
odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów (wywóz odpadów odbywa się od 
godziny 6.00 do godziny 21.00), 

 worki do selektywnej zbiórki odpadów będą rozdysponowywane przez pracowników 
firmy wywożącej odpady w dzień wywozu odpadów selektywnie zebranych, 

 jeżeli nie zostaną wywiezione odpady z Twojej posesji, zgłoś to do Urzędu Gminy Dęb-
nica Kaszubska, w miarę możliwości jak najszybciej, żeby istniała możliwość poinformo-
wania firmy wywożącej odpady. 

 

W związku z wieloma nieporozumieniami przypominamy że opłata za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, zadeklarowana w złożonej przez Państwa deklaracji powinna być 
uiszczana do OSTATNIEGO dnia miesiąca którego dotyczy. 

Można ją uiszczać: 

 w kasie Urzędu Gminy,  

 w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej (ZGK),  
 na konto Gminy nr rachunku: 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010, Urząd Gminy Dębnica 

Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a, tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za m-c.............,  

 u Sołtysa. 

 

NIE WYRZUCAJ DO LASU!!! NIE SPALAJ!!! NIE TRUJ!!! 


