
Zamieniamy stare na nowe
1 lipca 2013 r. na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi. O przygotowaniach do tej zmiany, o tym, w jaki sposób będziemy segregować domowe 
śmieci i jak się ich pozbywać, a także o planach na przyszłość – piszemy w tym specjalnym numerze.
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Gdzie pytać, gdzie dzwonić?
 Deklaracje, opłaty, dzierżawa pojemników na odpady zmieszane, reklamacje:

Biuro ZGZM w Polkowicach, ul. Mała 1; biuro@zgzm.pl. 
Dział Gospodarki Odpadami 
Tel. 76 840 14 60, 76 840 14 63 – 66, 76 840 14 69 – 70.

 Zamawianie usług dodatkowych na wywóz odpadów zielonych  
oraz wywóz odpadów budowlanych i remontowych, reklamacje:

Biuro Obsługi Klienta w Polkowicach, ul. H. Dąbrowskiego 2.  
tel. 76 846 29 44
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Po co nam 
ten system?

- Żeby to się udało, to trzeba zmienić mentalność ludzi� 
– stwierdził z przekąsem mężczyzna, wychodząc pewnego 
czerwcowego dnia z budynku Biura ZGZM. 

Prawda. Nikt chyba nie wierzy, że od 1 lipca w Polsce - jak 
ręką odjął - zrobi się czysto i schludnie. Ale od czegoś trzeba 
zacząć. Może ustawa, którą zafundował nam parlament, do 
najlepszych nie należy – wyznacza jednak podstawowe zasa-
dy, których od tej pory musimy przestrzegać. Jak choćby 
konsekwentne zbieranie makulatury, szkła, tworzyw sztucz-
nych. Skoro zasoby Ziemi są ograniczone – wykorzystajmy 
ponownie coś, czego już raz użyliśmy, a co dzisiejsza techno-
logia potrafi przetworzyć na nowo.

Unia Europejska grozi karami, jeśli nie zrobimy porządku 
z gospodarką odpadami. „Gospodarka” to jednak tak szerokie 
pojęcie, że zwykłemu człowiekowi trudno zrozumieć, co wła-
ściwie oznacza. Bardziej kojarzy się z rządem i ekonomią, niż 
własnym podwórkiem. Tymczasem to właśnie o podwórka 
chodzi. O złom, który zalega w kątach, o popiół wysypywany 
za miedzę i o stosy gruzu, który wyrosły w środku lasów. Tego 
nie zrobiła nam Unia. To my sami, rok po roku, przez dziesiąt-
ki lat. I ani myśleliśmy przestać. Dziś jesteśmy jednym z naj-
bardziej zaśmieconych krajów w UE. Brudniej jest tylko w 
Bułgarii, Rumunii i Słowacji. Tylko do lasów trafia w Polsce 
ok. 3-4 milionów ton śmieci w ciągu roku. Niby kochamy 
przyrodę i zwierzęta, ale nie myślmy o tym, co czeka sarnę, 
która się zaplącze w porzuconą folię� Na oficjalnych składo-
wiskach śmieci sytuacja też nie lepsza. Dość wspomnieć, że 
jedna wrzucona do kubła bateria sprawia, że toksyczna staje 
się tona odpadów organicznych. 

Rzeczywiście więc musimy zmienić nasze przyzwyczajenia 
i naszą mentalność. Może w nagrodę do „systemu” wrócą 
skupy butelek, pojawią się – jak na Zachodzie – skupy plasti-
ków i w ogóle zaczniemy na śmieciach zarabiać.
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Styczeń 2012 
 W życie wchodzi nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której 

gospodarowanie odpadami zostaje przekazane gminom. Rygorystyczne w niektórych 
momentach zapisy ustawy wskazują jednoznacznie, że budowa nowych systemów tej 
gospodarki będzie kosztowna.

Sabina Zawis,  
wójt gminy  
Radwanice: 
– Jako gmina nie 
mamy odpowiedniego 
budżetu, żeby spełnić 
wszystkie wymagania 
nowej ustawy. 

Luty 2012
 Samorządowcy studiują nową ustawę. Jeden z wpisanych w nowelizację obowiązków 

związany jest z określonymi poziomami recyklingu, jakie należy osiągnąć, oraz z ograni-
czeniami masy odpadów. Do 31 grudnia 2020 r. ZGZM ma obowiązek osiągnąć: co naj-
mniej 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz co najmniej 70-procentowy poziom recyklingu 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Jednocześnie do 16 lipca 2013 r. Związek musi o 
połowę ograniczyć ilość wywożonych na składowiska odpadów biodegradowalnych. 

Jak nowe przepisy i normy mają się do rzeczywistości? Na terenie samej gminy Polkowice  
w latach 2009-2010 poziom odpadów komunalnych zebranych selektywnie kształtował się 
na poziomie zaledwie 8%. Taki wynik oznacza jedno: jest dużo do zrobienia�.

Marzec 2012
 Samorządowcy jednoczą siły. By wspólnie sprostać nowym „śmieciowym” przepisom, 

przedstawiciele 13 gmin z naszego regionu podpisują w Polkowicach List intencyjny  
w sprawie gospodarki odpadami. – Nasze spotkanie, rozmowy i podpisanie listu świadczą  
o tym, jak poważnie podchodzimy do problemu – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. 

W dokumencie jest mowa o utworzeniu jednolitego systemu gospodarowania odpadami. 
Wśród Sygantariuszy Listu znaleźli się m.in. prezydent Głogowa oraz wójtowie gminy wiejskiej 
Głogów, gminy Rudna, Żukowice i Kotla. Rozmowy dotyczą nie tylko kwestii wysokości opłat 
za odpady czy transportu, ale również komunalnych wysypisk. Zgodnie z ustawą w niedale-
kiej już przyszłości rolę składowisk będą pełnić tylko wybrane regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i), obsługujące obszar na którym mieszka co 
najmniej 120 tys. osób. 

 W gminach Związku ruszyła inwentaryzacja „śmieciowego” majątku. – Już teraz musimy 
zdecydować o wielu najprostszych, ale ważnych sprawach, np. co zrobić z pojemnikami na 
śmieci, którymi dysponują gminy, i jakie inwestycje muszą być wykonane na składowi-
skach odpadów – mówił Emilian Stańczyszyn.

– Im większy będzie podmiot, który zajmie się gospodarowaniem odpadów, tym więcej zbierzemy śmieci, a gospodarka tym samym będzie tańsza  
– stwierdzili wójtowie i burmistrzowie ZGZM. Zarząd podjął decyzję, by nowy zakres działalności wpisać do Statutu Związku. 

Jak powstawał nasz system – kalendarium wydarzeń��
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Piętnastu samorządowców z naszego regionu podpisuje List 
intencyjny w sprawie gospodarki odpadami.
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Kwiecień 2012 
 W ZGZM rozpoczęto prace nad utworzeniem własnego systemu gospodarki odpadami. 

Zadanie wcale niełatwe, bo samorządowcy właściwie sami muszą ustalić, jak interpreto-
wać nowe przepisy. A pytania się mnożą: Czy kubły na śmieci są punktami selektywnej 
zbiórki? Czy skupy złomu też do nich zaliczać? Czy przetarg na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów ma być jeden – czy dwa? 

 Rząd przyjął kolejną ważną ustawę – o odpadach. Określa ona bardzo precyzyjnie poszcze-
gólne rodzaje odpadów.

 Maj 2012 
 Uczymy się, podpatrujemy, porównujemy. Pracownicy Związku przyglądają się, jak wyglą-

da segregacja odpadów w innych regionach kraju, i studiują śmieciowe systemy zagranicą. 

 Specjaliści ds. odpadów z Norwegii i Szwecji goszczą w Polkowicach. Wybór referentów 
nie jest przypadkowy: oba państwa należą do najczystszych na świecie, a w dodatku na 
śmieciach robią dobry interes: zamieniają je w energię i inne, użytkowe produkty.

 Powstaje pierwszy projekt systemu gospodarki odpadami na terenie ZGZM. Jako pierwszą 
generalną zasadę przyjęto w nim, że system będzie zaczynał się w naszych domach. Sporo 
uwagi w projekcie zajmuje segregowanie bioodpadów, a zarząd rozważa plany budowy w 
przyszłości biogazowi. Wstępne szacunki przekonują też, że gminom nie będzie się 
opłacało inwestowanie we własny RIPOK. 

Emilian Stańczyszyn:   
– Wciąż spotykamy 
się ze specjalistami, 
uczestniczymy  
w szkoleniach: żeby 
system, który stwo-
rzymy był jak najlep-
szy i zgodny z pra-
wem. Wiadomo, że 
odpady nie będą 
mogły być już tak 
zmieszane, jak do tej 
pory.

Paweł Jaworek, radny 
gminy Jerzmanowa:  
– Mniejsze opłaty 
będą wspólnym ce-
lem władz gminy i 
mieszkańców.

Lesław Golba, wójt 
gminy Jerzmanowa:
– Budowa systemu 
jest droga, ale został 
on tak pomyślany, 
żeby mieszkańcy tych 
kosztów nie ponosili. 

Czerwiec 2012 
 Projekt systemu GO zostaje zaprezentowany członkom Zgromadzenia ZGZM i Sygnatariu-

szom Listu intencyjnego. Zakłada on segregację odpadów na trzech poziomach: w gospo-
darstwie domowym, w tzw. gniazdach recyklingu oraz w centrach recyklingu. Pierwsze 
zapisy mówią o tym, że segregacja odpadów biodegradowalnych będzie obowiązkowa,  
a opłata za śmieci naliczana od osoby. 

 RIPOK w Trzebczu znalazł się – obok Instalacji w Głogowie, Lubinie i Legnicy – w Woje-
wódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

 Do końca roku w poszczególnych gminach powinny się zakończyć formalności, związane 
m.in. z podjęciem „śmieciowych” uchwał.

Jak powstawał nasz system – kalendarium wydarzeń��
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– Im szybciej zaczniemy działać, tym lepiej – mówił sygnatariusz Listu intencyjnego,  
wójt gminy Rudna Władysław Bigus na spotkaniu, podczas którego  

prezentowano projekt systemu gospodarowania odpadami. 
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Lipiec 2012 
 Prace nad nowym systemem wciąż trwają. To, co zaplanowane teraz porównywane jest do 

realiów rynku i specyfiki naszego regionu. Najwięcej dyskusji wzbudza kwestia metody 
naliczania opłaty. Ustawodawca wskazał trzy możliwe sposoby i już wiadomo, że żaden nie 
spełni oczekiwań wszystkich mieszkańców. W myśl przepisów stawek nie można różnico-
wać, nie można też wprowadzić dopłat, jak w przypadku opłat za wodę. Zdecydowano, że 
analizą naszego rynku pod kątem gospodarki odpadami zajmie się też specjalistyczna 
firma. 

Sierpień 2012 
 W Dobromilu odbyło się pierwsze spotkanie z sołtysami i radnymi na temat przyszłego 

systemu. Już wiadomo, że opłata za śmieci będzie naliczana od gospodarstwa domowego. 
Przewodniczący Związku wyjaśniał, czym kierowano się w wyborze metody: – Jedna z 
metod mówiła o uzależnieniu opłaty od ilości zużytej wody w gospodarstwie, ale odrzucili-
śmy ją, bo nie każdy ma w domu wodomierze – mówił Emilian Stańczyszyn. – Druga 
metoda, to naliczanie zależne od metrów kwadratowych gospodarstwa. Ale uznaliśmy, że 
stosując ten sposób niewspółmiernie wysokie opłaty ponosiłyby osoby samotnie mieszka-
jące w dużych domach. Trzeci ze sposobów miał wiązać śmieciową opłatę z ilością miesz-
kańców  
w danym gospodarstwie. - Tyle że wówczas, najwięcej płaciliby ci, którzy wytwarzają 
najwięcej odpadów i najwięcej mogą ich wysegregować – zauważył Emilian Stańczyszyn.  
– Taka zasada byłaby też niezgodna z naszą polityką prorodzinną.

Ostatecznie zarząd Związku zaproponował, by opłatę za odpady komunalne naliczać po 
prostu od gospodarstwa domowego. Niższa stawka obejmie domy, w których śmieci będą 
segregowane, wyższa – te, w których wszystko będzie trafiać do jednego kubła.

 Rozpoczyna się wstępne ustalanie lokalizacji przyszłych PSZOK-ów we wszystkich sołec-
twach, leżących na obszarze ZGZM. Prace potrwają do listopada. 

Anna Garbacz,  
sołtys Drożowa:
– Protestować prze-
ciwko segregacji 
ludzie nie będą,  
bo już teraz są kosze  
i trochę się nauczyli-
śmy.

Stanisław Pępkowski, 
burmistrz Przemkowa:
– Na dziś nasze zada-
nie domowe odrobili-
śmy dobrze. Dołożymy 
starań, żeby system 
wszedł w życie spraw-
nie i bezpiecznie dla 
mieszkańców.

Jak powstawał nasz system – kalendarium wydarzeń��
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Po raz pierwszy sołtysom i radnym naszych gmin przedstawiono założenia nowego systemu na spotkaniu w Dobromilu. 
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Wrzesień 2012 
 Prace nad nowym śmieciowym systemem weszły w kolejną fazę: przygotowania projektów 

najważniejszych w tej kwestii uchwał, m.in. regulaminu utrzymania czystości na obszarze 
ZGZM oraz zakresu świadczenia nowych usług i opłat. Aby zminimalizować ewentualne 
błędy, Związek konsultuje swoje ustalenia z prawnikami i ekonomistami. O zgłaszanie 
uwag szef ZGZM poprosił też podczas wrześniowych obrad członków Zgromadzenia. 

 ZGZM zajął pierwsze miejsce w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i otrzymał pieniądze na artykuły, dotyczące gospodarki odpadami. Tematem konkursu był 
rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informa-
cyjne. Związek Gmin zaproponował publikację artykułów na temat gospodarki odpadami  
w lokalnej prasie. Publikacje – poświęcone m.in. nowym obowiązkom, wynikającym ze 
śmieciowej ustawy, informacji o segregacji odpadów, a także pouczające artykuły o tym, 
jak na przykład robić ekologiczne zakupy i dlaczego nie wolno palić śmieci - mają ruszyć  
w listopadzie i ukazywać się do sierpnia 2013 r. na łamach dwóch gazet lokalnych i 
regionalnej („Gazecie Wrocławskiej”).

Październik 2012 
 Firma konsultingowa � składa raport z badania naszego rynku pod kątem gospodarowania 

odpadami. Wyniki tych badań zostaną uwzględnione m.in. w  przygotowywanych  
w Związku projektach siedmiu „śmieciowych” uchwał. 

Listopad 2012 
 Mamy system! 7 listopada Zgromadzenie przyjęło uchwały, które będą tworzyły lokalne 

prawo o utrzymaniu porządku i czystości na całym obszarze Związku. ZGZM dołączył tym 
samym do nielicznego jeszcze grona jednostek samorządowych, które czynnie wdrażają 
nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Zdecydowano, że system gospodarki odpadami obejmie jedynie tereny zamieszkane. 
Ustalono wysokość opłaty w kwocie 29 zł – dla gospodarstw, które będą segregować 
odpady, oraz 58 zł – dla tych, którzy segregować nie będą. Przyjęto też wzór formularza 
deklaracji oraz termin, do którego mieszkańcy muszą ją złożyć. Najważniejsze zasady 
systemu znalazły się w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie ZGZM.

Wyselekcjonowane w domach szkło, papier, plastiki i opakowania wielomateriałowe miesz-
kańcy ZGZM będą mogli wrzucać do specjalnych pojemników w Osiedlowych Punktach Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów (Osiedlowych PSZOK-ach). Na terenie Związku, we wszystkich 
ośmiu gminach, takich osiedlowych PSZOK-ów powstanie aż ponad 500. Niezależnie od tego, 
w pobliżu składowiska w Trzebczu powstanie Centralny PSZOK – tam będzie można wywozić 
i inne śmieciowe frakcje: meble i odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektrycz-
ny, zużyte baterie, opony, ubrania i tekstylia, odpady zielone oraz odpady budowlane i roz-
biórkowe. Odbiór tych dwóch ostatnich frakcji będzie też można zamówić jako usługę do-
datkową. W Chocianowie i Przemkowie na popioły będą podstawione specjalne kontenery. 

Przy osiedlowych PSZOK-ach (w pobliżu budynków wielorodzinnych) znajdą się również 
pojemniki na odpady zmieszane. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zmieszane śmieci 
będą wyrzucać, jak dotychczas, do kubłów przy swoich posesjach.

Dodajmy, że w pierwszym etapie wdrażania nowego systemu GO Zarząd zrezygnował ze 
ścisłej segregacji bioodpadów.

 Budowa nowego systemu gospodarki odpadami ma pochłonąć ok. 26 mln zł, nic więc 
dziwnego, że konieczne inwestycje wpłynęły na kształt projektowanego budżetu Związku 
na 2013 r. Postanowiono, że „śmieciowe” wydatki zostaną pokryte z dochodów własnych 
(19 mln zł), oszczędności z poprzednich lat (5 mln zł), dodatkowych dopłat gmin oraz 
zewnętrznych źródeł. I tak budowa Centralnego PSZOK-u w 60% ma być sfinansowana  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś budowa Osiedlo-
wych PDSZOK-ów – z funduszu wojewódzkiego.

Artur Jurkowski,  
wójt gminy Pęcław:  
– Niestety stawki, 
które wyszły z wyli-
czeń specjalistów dla 
terenów niezamiesz-
kanych i które znala-
zły się w projekcie 
uchwały, były bardzo 
wysokie. Kilkakrotnie 
przewyższały stawki 
obecnie obowiązują-
ce, myślę więc że 
dobrze się stało, że 
projekt uchwały wy-
cofaliśmy. Niech  
w tym zakresie decy-
duje wolny rynek.

Wiesław Wabik,  
burmistrz Polkowic:  
– Obowiązki wiążą się 
z wydatkami. To 
wszystko tworzy się  
z myślą o mieszkań-
cach, więc jeśli za-
braknie pieniędzy, 
niewykluczone, że 
„zasilimy” system. 
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Sabina Zawis, wójt 
gminy Radwanice:  
– Do tej pory brak 
kompletnych informa-
cji na temat zapisów 
ustawy. Ludzie nie 
wiedzą, jak rozumieć 
nowe przepisy, myślą, 
że to pomysł gminy�,  
a my, urzędnicy, sto-
imy po tej samej stro-
nie. Chcemy objąć 
naszych mieszkańców 
opieką, więc staramy 
się, żeby segregacja 
ruszyła, żeby wszyscy 
mieli odpowiednie 
pojemniki, kupujemy 
je. Ale prawda jest 
taka, że rząd zafundo-
wał nam ustawę i nie 
dał ani złotówki na jej 
realizację.

 Ruszyły prace nad budową infrastruktury pod przyszły system gospodarki odpadami.  
W tym celu w Polkowicach spotkali się przedstawiciele norweskiej firmy Mepex oraz 
specjaliści z Biura Codex, zajmującego się ekonomią ochrony środowiska. Obie firmy 
opracują dokumentację do wniosku na dotację, jaki Związek Gmin złoży w NFOŚiGW. 
Niezależnie od tych działań, w biurze ZGZM wdrażany jest system informatyczny do 
obsługi mieszkańców, przygotowywane są również liczne materiały informacyjne na temat 
systemu. Narzędziem wspomagającym system będzie elektroniczna mapa punktów 
adresowych na obszarze całego Związku.

 W „Jedności” ukazał się artykuł dotyczący nowego prawa, finansowany z WFOŚiGW.  
W ramach tego projektu Związek ogłosił konkurs dla uczniów klas 4-6 szkół podstawo-
wych na wygląd i nazwę postaci „ekoludka”.

Frode Syversen zaprezentował w Polkowicach norweski system na przykładzie liczącej ok. 70 tys. 
mieszkańców gminy Dremmen. 19 lat temu zaczęto tam odzyskiwać ciepło ze spalania odpadów. 

Na uzyskanym w ten sposób paliwie jeżdżą autobusy miejskiej komunikacji. 

Roman Jabłoński, 
wójt gminy Grębocice:
– Obejmując syste-
mem tylko tereny 
zamieszkane, dajemy 
wszystkim firmom, 
zajmującym się wy-
wozem odpadów, 
szansę istnienia na 
rynku.

Grudzień 2012 
 Zgromadzenie Związku wprowadza kilka zmian w „śmieciowych” uchwałach. Zostają one 

w całości zaakceptowane przez nadzór wojewody i stają się obowiązującym prawem 
lokalnym.

 Jakub Bryl, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach, zostaje zwycięzcą konkursu 
plastycznego. Zaprojektowany przez niego „ekoludek” nosi nazwę E-dek. Jego postać 
będzie się od tej pory pojawiać w publikacjach, dotyczących segregacji odpadów na 
terenie ZGZM.

 Uruchamiamy nową stronę internetową www.zgzm. Gospodarka odpadami ma tu swoją 
osobną zakładkę. 

Jak powstawał nasz system – kalendarium wydarzeń��
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– Wartość odpadów mierzy się ilością energii, którą można  
z nich uzyskać – wyjaśniał członek Rady Konsultacyjnej  
ds. Energii Odnawialnej w Sejmie RP Józef Neterowicz.  

Specjalista od lat miesza w Szwecji. 
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Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także inne odpady, które ze względu na swój cha-rakter lub skład są podobne do odpadów powstających w go-spodarstwach domo-wych.

Odpady niebezpiecz-ne – zawierające trujące substancje, są źródłem skażenia środowiska metalami ciężkimi i substancja-mi organicznymi; nie nadają się do ponow-nego wykorzystania i muszą być składo-wane na specjalnie zabezpieczonych skła-dowiskach lub utyli-zowane w specjalnych zakładach. Do odpa-dów niebezpiecznych należą m.in. baterie, świetlówki, żarówki, żarówki energoosz-czędne, akumulatory ołowiowe, odczynniki chemiczne – fotogra-ficzne, farby, kleje, rozpuszczalniki, ży-wice, środki ochrony roślin, opakowania po tych środkach, stare leki, silne środki czysz-czące, opatrunki. 

Odpady zielone – odpady pochodzące  z kwietników, ogród-ków przydomowych, działek czy sadów  i dużych ogrodów. Na-leżą do nich: kwiaty, gałęzie, łodygi roślin, liście, skoszona trawa, zgniłe owoce.

Odpady zmieszane – to te, które pozo-stają po posortowa-niu wszystkiego, co można z „domowych” odpadów ponownie wykorzystać. Do od-padów zmieszanych należą m.in. zabru-dzone opakowania, guma, pieluchy, pla-stry, koci piasek,  popiół (schłodzony), worki z odkurzacza, skóra, pędzle, pisaki  i długopisy. 

Recykling – odzyski-wanie i przetwarzanie surowców wtórnych  w celu uzyskania ma-teriału o przeznacze-niu pierwotnym lub in-nym; Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte  w odpadach lub po-szczególne materiały. 

Segregacja odpadów – jest jedną z metod ograniczenia ilości od-padów podlegających utylizacji (np. składo-waniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetwo-rzenia i wykorzysta-nia przy produkcji nowych materiałów.Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w do-mach), to zbieranie odpadów do specjal-nie oznakowanych po-jemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakie-go zostały wyprodu-kowane. Segregacja  (a następnie recykling) odpadów pozwala na: przetworzenie i wy-korzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczę-dzanie miejsca na składowanie, ograni-czenie ilości wprowa-dzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do at-mosfery, ograniczenie ilości odpadów i ście-ków.

Słowniczek ważniejszych pojęć

Zawsze po drodze
Podstawą systemu gospodarki odpadami na terenie całego Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego, który wejdzie w życie 1 lipca 2013 r., 
będzie obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych – tych, które 
powstają w naszych gospodarstwach domowych. Posegregowane śmie-
ci będzie należało zanieść i wrzucić do odpowiednich pojemników w 
osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(tzw. osiedlowych PSZOK-ach).

O nowych  
zasadach  
gospodarowania 
odpadami  
na terenie ZGZM

KONTAKT: biuro@zgzm.pl, tel. 76 840 14 90

www.zgzm.pl

Styczeń 2013 
 Do mieszkańców trafiają pierwsze ulotki informacyjne, związane z organizacją systemu 

gospodarowania odpadami. Jedna zawiera wyjaśnienia, dotyczące wypełniania deklaracji 
o wysokości opłaty za śmieci, druga – opisuje w skrócie nasz system. 

 Drukujemy formularze deklaracji. Mieszkańcy – właściciele zarządcy nieruchomości z 
terenu ZGZM powinni je złożyć do 4 marca. 

Danuta Pawliszyn, 
radna gminy 
Gaworzyce:  
– W naszej gminie 
mieszka dużo osób 
samotnych, więc 
informacja o obniże-
niu składki za odpady 
właśnie dla tej grupy 
to bardzo dobra wia-
domość.

Bogdan Nuciński, 
sołtys Michałowa:  
– Jeżeli czegoś się 
obawiam, to tego, że 
starsze osoby będą 
miały problem z se-
lekcją śmieci. Zwłasz-
cza, że wcześniej tego 
nie robiły. Musimy 
więc po prostu po-
święcić więcej czasu 
na edukację i spróbu-
jemy znaleźć takie 
metody, które zachę-
cą ludzi do segrego-
wania swoich odpa-
dów.

Wypełniamy  

deklarację  

o opłatach  

za odpady  

komunalne

Deklarację należy złożyć w siedzibie Związku Gmin 

Zagłębia Miedziowego przy ul. Małej 1  

w Polkowicach najpóźniej do 4 marca 2013 r.

– Jestem współwłaścicielką mieszka-

nia razem z mężem. Czy każde z nas 

musi złożyć deklarację? 

– Nie. Wystarczy, jeżeli zrobi to jeden współ-

właściciel nieruchomości.

– Nie chcę segregować odpadów i za 

wywóz moich odpadów wolę płacić 

wyższą stawkę. Które pole deklaracji 

mam wypełnić? 

– Segregacja odpadów komunalnych zgodnie 

z nową ustawą jest obowiązkowa. Nie można 

zadeklarować, że nie będzie się śmieci segre-

gować – bo to by oznaczało, że chce się świa-

domie łamać prawo. Dlatego też miesięczna 

stawka za odpady komunalne (29 zł) dla jed-

nego gospodarstwa domowego na terenie 

ZGZM uwzględnia jedynie sytuację, w której 

każde gospodarstwo odpady dzieli według ich 

rodzajów. Jeżeli w drodze kontroli okaże się, że 

odpady w danej nieruchomości nie są segre-

gowane, ZGZM będzie miało prawo naliczyć 

stawkę według innej, wyższej taryfy (obecnie 

to 58 zł). 

– W części domu prowadzę działal-

ność gospodarczą. Jak mam wypełnić 

deklarację i jak potem będę wyrzucać 

śmieci?

– Deklaracja dotyczy tylko nieruchomości 

zamieszkanej. Skoro dom jest zamieszkany,  

w deklaracji należy jedynie podać liczbę pro-

wadzonych w nim gospodarstw domowych. Je-

śli na terenie nieruchomości prowadzona jest 

działalność gospodarcza i z tego tytułu po-

wstają odpady komunalne, osoba prowadząca 

działalność powinna zawrzeć odrębną umowę 

na odbiór odpadów z firmą świadczącą takie 

usługi.  

– W kamienicy wynajmuję mieszka-

nie, w którym prowadzę biuro. Czy 

mam obowiązek złożyć deklarację? 

– Nie, ponieważ w tym lokalu nie jest prowa-

dzone gospodarstwo domowe. 

– Czy mogę złożyć deklarację drogą 

elektroniczną?

– Zgodnie z obowiązującym prawem – tylko 

poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Intere-

santa, dysponując elektronicznym podpisem.  

– Mieszkam w domku jednorodzin-

nym. Odpady zmieszane będę groma-

dzić w kuble przy domu. Czy za ten 

kubeł co miesiąc będę płacić osobno, 

a za segregowane śmieci osobno?

– Nie. Opłata jest jedna i wynosi 29 zł - za 

wywóz oraz zagospodarowanie wszystkich 

odpadów komunalnych. Firmę, która od 1 lip-

ca 2013 r. będzie odbierać spod domu odpady 

zmieszane wybierze ZGZM w drodze przetargu. 

Sam kubeł można będzie wydzierżawić lub ku-

pić we własnym zakresie.

– W tej chwili kończę budowę domu, 

ale zamieszkam w nim dopiero  

w czerwcu. Kiedy powinienem złożyć 

deklarację?

– W ciągu 14 dni od zamieszkania. Podobna 

zasada obowiązuje wszystkich właścicieli nie-

ruchomości, którzy zmieniają swoje miejsce 

zamieszkania. 

– Co się stanie, jeśli nie złożę deklara-

cji do 4 marca 2013 r.?

– Wówczas wysokość opłaty dla danej nieru-

chomości określi Zarząd ZGZM w drodze decy-

zji administracyjnej. 

Najczęściej zadawane pytania

KONTAKT: biuro@zgzm.pl, tel. 76 840 14 90

www.zgzm.pl

Luty 2013 
 Trwa akcja przyjmowania deklaracji o opłatach. Codziennie dziesiątki osób odwiedza 

siedzibę Związku, biuro pracuje codziennie do godz. 17.00. Żeby ułatwić mieszkańcom 
wywiązanie się z tego ustawowego obowiązku, w akcję włączyły się również gminy i 
większość sołtysów, którzy roznosili i odbierali wypełnione formularze, a także zarządcy 
nieruchomości wielorodzinnych.

 Związek ogłasza przetarg na dostawę pojemników do zbiórki odpadów w ramach nowego 
systemu.

Marzec 2013 
 W życie wchodzi nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, a wraz 

z nią możliwość różnicowania stawek opłaty za śmieci i stosowania dopłat. Zarząd Związ-
ku postanawia, by w jak najszybszym terminie stosowne zmiany wprowadzić również w 
naszych uchwałach śmieciowych.

 Mieszkańcy wciąż składają deklaracje, a równolegle rozpoczęła się akcja składania 
wniosków na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane, skierowana do właścicieli 
domów jednorodzinnych.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozytywnie 
rozpatrzył wniosek ZGZM o dofinansowaniu budowy systemu gospodarki odpadami. 
Chodzi o inwestycje, związane z nową infrastrukturą do zbiórki odpadów. Związek otrzyma 
pożyczkę w wysokości 9 mln 766 tys. zł. Pieniądze pokryją koszt budowy 502 naziemnych  
i podziemnych osiedlowych PSZOK-ów w trzech miastach i 101 wsiach.

 Ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla przygotowania terenu pod 
osiedlowe PSZOK-i. Ruszył przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z terenu Związku. 

 Ruszył przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Związku.

Jak powstawał nasz system – kalendarium wydarzeń��
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Kwiecień 2013 
 Członkowie Zgromadzenia ZGZM poparli decyzję Zarządu o ustanowieniu niższej opłaty 

dla gospodarstw jednoosobowych. Druga uchwała intencyjna dotyczy dopuszczenia do 
użytku pojemników 110-litrowych na odpady zmieszane.

 Zarząd ZGZM zaprosił sołtysów i radnych z terenu Związku na spotkanie, poświęcone 
gospodarce odpadami w nowym systemie. Szef Związku przedstawił przyjęte w systemie 
zasady gromadzenia odpadów, zdał relację z dotychczasowych działań w zakresie budowy 
systemu i odpowiadał na liczne pytania gości. 

 Związek ogłasza przetarg na wybór inwestora zastępczego, który w imieniu ZGZM będzie 
realizował zadanie pn. Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych.

 Pracownice Związku wraz z projektantami wizytują miejsca, w których mają stanąć 
przyszłe PSZOK-i. Trzeba sprawdzić, czy PSZOK rzeczywiście „zmieści się” w danej lokali-
zacji, czy zachowane są wszystkie wymagane przepisami odległości, a także upewnić się 
co do właściciela terenu. Przy okazji wychodzą na jaw samowole budowlane albo rurocią-
gi, których nie było na mapach.� 

 Podczas tych wizyt w terenie pracownice ZGZM inwentaryzują jednocześnie znajdujące się 
w danym miejscu pojemniki do selektywnej zbiórki. Już wiadomo, że niektóre - z uwagi na 
ich zły stan - na pewno trzeba będzie wymienić na nowe. 

Maj 2013 
 System GO w ZGZM nabiera konkretnego kształtu. Już wiadomo, że odpady z nieruchomo-

ści zamieszkanych przez dwa lata będzie odbierać i zagospodarowywać konsorcjum dwóch 
spółek: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach oraz Van Gansewinkel  
z Legnicy.

Wiadomo też, kto dostarczy ponad 2000 nowych pojemników na odpady posegregowane  
i zmieszane – warszawska spółka Ese.

Inwestorem zastępczym została firma „Inwestor” z Głogowa.

 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę pierwszych osiedlowych PSZOK-ów. 
Postawi je kilkanaście lokalnych firm.

 Trwają procedury, związane z wyborem wykonawców kolejnych osiedlowych PSZOK-ów,  
a także z wyborem firmy, która zbierze, umyje a następnie rozwiezie „stare” pojemniki do 
selektywnej zbiorki odpadów, oraz firmy, która w odpowiednie miejsca rozwiezie nowe 
pojemniki. 

W kolejnym przetargu zostanie wyłoniona firma, która przygotuje zastępczy Centralny PSZOK 
na terenie Polkowic, oraz wykonawca tablic informacyjnych, w jakie będą zaopatrzone osie-
dlowe Punkty.

 Zgromadzenie ZGZM ustala nowe, niższe stawki opłat dla gospodarstw jednoosobowych. 
Będą obowiązywać od 22 czerwca 2013r. Od tego też dnia zainteresowani zmianą stawki 
właściciele nieruchomości mogą składać formularze deklaracji (również zmienione).

 W Biurze Związku trwa wpisywanie danych ze złożonych przez mieszkańców deklaracji do 
elektronicznego systemu. Musi się w nim zaleźć około 21 tysięcy gospodarstw.

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował wniosek 
ZGZM o dofinansowaniu budowy Centralnego PSZOK-u  w Trzebczu. Inwestycja ma się 
zakończyć w 2015 r.

 Rewolucja śmieciowa wkracza w nowy etap: do Polkowic przywieziono nowe pojemniki na 
odpady. Wkrótce zajmą się nimi firmy budujące osiedlowe PSZOK-i, część pojemników 
zostanie dostarczona w ramach dzierżawy właścicielom nieruchomości i zarządcom 
nieruchomości. 

Jacek Szwagrzyk,  
wójt gminy  
Gaworzyce: 
– Mam nadzieję,  
że mimo całego za-
mieszania system się 
sprawdzi i będzie 
dobrze funkcjonować.
 

Arkadiusz Bloch, 
dyrektor działu GO  
w ZGZM:  
– Roboty budowlane 
powinny ruszyć  
w połowie czerwca.

Jak powstawał nasz system – kalendarium wydarzeń��
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Projektanci porównują ustalenia geodetów na miejscu.
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Wielki ruch  
w terenie

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA” 1 LIPCA – Raport z przygotowań

Rozwozimy, myjemy, kopiemy, burzymy, wkopujemy, stawiamy i� liczymy. Tak najkrócej można 
by opisać wydarzenia, które składają się na wielką operację budowy systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi na naszym terenie. 

Ruszyły transporty

Na stadion KS Polkowice niemal codziennie przybywają transporty z nowymi pojemnikami. 
Są wyładowywane i sprawdzane, a część z nich już opuściła to miejsce – zawieziono je tam, gdzie 
stanie Osiedlowy PSZOK. Tu również czekają na rozwiezienie nowe, „przydomowe” pojemniki. 
Do Polkowic przywożone są także z terenu całego Związku „stare” dzwony do segregacji. Są myte 
i ponownie wywożone w docelowe miejsce.

Lokowanie pojemników to olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie, które nie powiodłoby się, 
gdyby na czas nie wyłoniono wykonawców poszczególnych usług. Warto wspomnieć, że od listo-
pada ub.r. ZGZM (a później inwestor zastępczy) ogłosił i rozstrzygnął ponad dziesięć „śmiecio-
wych” przetargów, a kolejne jeszcze będą ogłaszane.

Mały bałagan?

Postronnym obserwatorom może się wydawać, że wdrażaniu systemu towarzyszy chaos:  
w Polkowicach nagle zaczęto burzyć stare boksy śmietnikowe, obok inna firma z kolei kopie  
w ziemi wielką dziurę pod blokiem. Te działania są jak najbardziej zaplanowane - po prostu 
dzieją się równocześnie. W wioskach np. „dzwony” zniknęły, ale śmieci zostawiono. Na szczęście, 
nie na długo – zabierając pojemniki do mycia, trzeba było je opróżnić, teren jednak jest (lub 
będzie) na pewno posprzątany. 

Kłopotu mieszkańcom niektórych naszych gmin przysporzyły firmy, które miały obowiązek 
do końca czerwca odbierać od nich odpady. Niespodziewanie zakończyły swoje usługi� w połowie 
miesiąca, zabierając przy okazji także kubły spod domów. Do tych miejscowości nowe pojemni-
ki na odpady zmieszane z ZGZM pojadą w pierwszej kolejności.

Zmiana planów

Może się zdarzyć, że Osiedlowy PSZOK na początku lipca nie stanie w miejscu, w którym 
pierwotnie był przewidziany. W wielu przypadkach jest to zmiana chwilowa, przez krótki czas  
z wyrzucaniem posegregowanych śmieci trzeba będzie poczekać. Niestety, są i takie miejsca,  
w których Punkt nie zostanie wybudowany i trzeba szukać nowej lokalizacji.

– Przeszkodą, której nie jesteśmy w stanie „przeskoczyć” są np. linie wysokiego napięcia, 
biegnące nad planowanym PSZOK-iem – powiedziała Dagmara Dobroć-Śnioszek. – Dla pracow-
nika, który w przyszłości będzie wyciągnikiem odbierać stąd odpady, jest to wielkie zagrożenie. 
Dlatego musimy zmienić lokalizację Punktu.

Takich miejsc na terenie Związku jest ponad 50, a procedury, związane z ustaleniem nowych 
adresów mogą potrwać dwa, trzy miesiące. 

W Biurze

Walka z czasem toczy się również w Biurze ZGZM. Pracownicy Działu GO wciąż weryfikują  
i wpisują dane z deklaracji do elektronicznego systemu. To podstawa, by system wygenerował 
indywidualne numery kont dla każdego właściciela nieruchomości. Ale dane wciąż się zmienia-
ją, a każdego dnia kolejni mieszkańcy składają deklaracje. W Biurze przyjmowane są także 
wnioski i podpisywane umowy na dzierżawę przydomowych pojemników.

W Polkowicach budowa Osiedlowych PSZOK-ów trwa w 
najlepsze. – Zdarzają się niespodzianki – usłyszeliśmy od 
pracowników jednej z firm budowlanych. – Na przykład uzbro-
jenie, które nie zostało wcześniej zinwentaryzowane i nie było 
go w planach. A w jednym miejscu kolega natrafił pod ziemią 
na� przedwojenny budynek.
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54 stare boksy śmietnikowe znikają z mapy Polkowic. 
ZGZM wybuduje w ich miejsce częściowo podziemne Osiedlo-
we PSZOK-i. Rozbiórka potrwa około 2-3 tygodni i tyle trzeba 
poczekać na ostateczny efekt tej zamiany. Boksy o nowej 
konstrukcji będą nadal służyć mieszkańcom – znajdą się  
w nich naziemne pojemniki na segregowane odpady.

ZGZM kupił w sumie 6600 różnego rodzaju pojemników 
na odpady. 

Osiedlowy PSZOK zastąpi dotychczasowe gniazda do 
selektywnej zbiórki odpadów, a stare „dzwony” – jeśli będą w 
dobrym stanie – pozostaną w użyciu. Dla wygody mieszkańców 
budynków wielorodzinnych pojemnik na odpady zmieszane 
ulokowano w sąsiedztwie PSZOKu.
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Powstało w 1992 r. w wyniku przekształcenia Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Polkowi-
cach. Firma zatrudnia  138 osób, jest właścicielem oczysz-
czalni ścieków na terenie gminy, ujęć wody, sieci wodociągo-
wej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jest też jedynym 
dystrybutorem energii cieplnej na terenie miasta Polkowice.

Przedsiębiorstwo zajmowało się także wywozem odpadów 
komunalnych, wywozem i zagospodarowaniem odpadów  
z selektywnej zbiórki na terenie Związku Gmin Zagłębia Mie-
dziowego. 

PGM Sp. z o.o. jest właścicielem Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów posiadającego status Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, znajdującej się na 
terenie dawnego składowiska odpadów w Trzebczu.

Kto odbierze  
nasze śmieci?

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie ZGZM wygrało 
konsorcjum, złożone z dwóch firm: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Van Gansewinkel Le-
gnica oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach.

20 czerwca 2013 r. w siedzibie ZGZM przewodniczący zarządu Związku Emilian Stańczyszyn 
podpisał z przedstawicielami obu firm – Tadeuszem Żmigrodzkim oraz Grzegorzem Szmucem-
– umowę. Pieczętuje ona współpracę przez najbliższe dwa lata. 

Do zadań konsorcjum należy m.in.:

 odbiór odpadów zmieszanych bezpośrednio z nieruchomości jednorodzinnych (według 
harmonogramu, który publikujemy na str. 12-17), wielorodzinnych oraz z punktów odbioru 
odpadów zmieszanych (nie dopuszczając do ich przepełnienia);

 odbiór odpadów selektywnie zebranych ze wszystkich osiedlowych PSZOK-ów, tj. szkła, 
papieru, plastiku, metalu i opakowań wielomateriałowych;

 odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu EE – w ramach tzw. wystawek;

 przyjmowanie zleceń na usługi dodatkowe, czyli dostarczenie pojemnika na odpady 
zielone oraz rozbiórkowe i budowlane – w ciągu 3 dni od przyjęcia zgłoszenia, a także 
zagospodarowanie tych odpadów;

 utrzymanie czystości w miejscach odbioru odpadów;

 prowadzenie monitoringu wywożonych odpadów w oparciu o GPS, 

 przekazywanie informacji na temat każdej operacji ważenia wozów z odpadami – zarówno 
we własnej bazie, jak i w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych;

 odtwarzanie i analiza „historii” pracy sprzętu;

 dbałość o osiągnięcie na obszarze ZGZM odpowiednich poziomów recyklingu segregowa-
nych frakcji odpadów;

 prowadzenie Biura Obsługi Klienta;

 kontrola poziomu segregacji: • nadzór nad właścicielami nieruchomości w zakresie 
przestrzegania Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie ZGZM; • w zabudo-
wie jednorodzinnej – kontrola każdego pojemnika na odpady zmieszane nie rzadziej niż 1 
raz w roku; • w zabudowie wielorodzinnej – kontrola każdego pojemnika lub kontenera nie 
rzadziej niż 6 razy w roku. 

Kontrole mają być prowadzone losowo, w sposób nieprzewidywalny dla kontrolowanych. 
Stwierdzone nieprawidłowości (gdy w odpadach zmieszanych co najmniej 25% będą stanowić 
odpady, podlegające segregacji) zostaną udokumentowane fotograficznie oraz pisemnie. 

W siedzibie PGM przy ul H. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach  
(parter, pokój 1) działa już

Biuro Obsługi Klienta  
czynne w godz. 8.00 – 16.00
od poniedziałku do piątku
tel. 76 846 29 44

W Biurze można m.in. zamawiać usługi dodatkowe, a także zgłaszać uwagi, związane  
z odbiorem odpadów komunalnych. 
Po południu - w godz. 16.00 – 20.00 - zgłoszenia od mieszkańców przyjmować będzie 
Dyspozytornia PGM, pod numerem telefonu 76 846 29 35.
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Grupa van Gansewinkel rozpoczęła swoją działalność  
w latach sześćdziesiątych w Holandii. Dziś jest liderem na 
rynku gospodarowania odpadami w krajach Beneluksu,  
a także w Portugalii, Francji, Czechach. Firma obsługuje mia-
sta, gminy, urzędy i instytucje, przedsiębiorstwa oraz klientów 
indywidualnych. Działalność Grupy obejmuje wszystkie aspek-
ty kompleksowej gospodarki odpadami. 

W Polsce firma działa od 12 lat – prowadzi tu cztery spół-
ki w sześciu miejscowościach: Oławie, Rudzie Śląskiej, Kra-
kowie (z oddziałem w Tarnowie) i Legnicy ( z oddziałem  
w Polkowicach). Główna siedziba holdingu mieści się w Kra-
kowie. 

Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 

Van Gansewinkel



Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Brunów WA

Chocianowiec CA

Chocianów Pl. Wolności ŚB

Chocianów ul. 1 Maja ŚB

Chocianów ul. 3 Maja CB

Chocianów ul. Akacjowa ŚB

Chocianów ul. Brzozowa ŚB

Chocianów ul. Daglezjowa CB

Chocianów ul. Dominialna CB

Chocianów ul. Fabryczna CB

Chocianów ul. Głogowska CB

Chocianów ul. Górnicza CB

Chocianów ul. Gwarków CB

Chocianów ul. II Armii Wojska  
Polskiego CB

Chocianów ul. Kasztanowa ŚB

Chocianów ul. Kolejowa ŚB

Chocianów ul. Kolonialna CB

Chocianów ul. Kościuszki ŚB

Chocianów ul. Krótka CB

Chocianów ul. Kwiatowa CB

Chocianów ul. Leśna CB

Chocianów ul. Lipowa ŚB

Chocianów ul. Lubińska CB

Chocianów ul. Ogrodowa CB

Chocianów ul. Parkowa ŚB

Chocianów ul. Piotrowska CB

Chocianów ul. Pocztowa ŚB

Chocianów ul. Polna ŚB

Chocianów ul. Ratuszowa CB

Chocianów ul. Słoneczna CB

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Chocianów ul. Sosnowa CB

Chocianów ul. Spacerowa ŚB

Chocianów ul. Szkolna ŚB

Chocianów ul. Szprotawska CB

Chocianów ul. Środkowa CB

Chocianów ul. Świerkowa CB

Chocianów ul. Topolowa ŚB

Chocianów ul. Torowa CB

Chocianów ul. Trzebnicka ŚB

Chocianów ul. Tylna ŚB

Chocianów ul. Wesoła ŚB

Chocianów ul. Wiązowa CB

Chocianów ul. Wrzosowa CB

Chocianów ul. Zacisze CB

Chocianów ul. Zamkowa ŚB

Chocianów ul. Zielona CB

Chocianów ul. Żeromskiego ŚB

Chocianów ul. Żymierskiego CB

Jabłonów PB

Michałów WB

Ogrodziska ŚA

Parchów PB

Pogorzeliska PB

Raków CA

Szklary Dolne PA

Trzebnice ŚA

Trzmielów ŚB

Zagórze CA

Żabice WB

Gmina Chocianów

Harmonogram wywozu  
odpadów komunalnych

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych zależy od rodzaju zabudo-
wań. Pojemniki przy budynkach wielorodzinnych będą odbierane nie rzadziej 
niż raz na tydzień, natomiast pojemniki stojące przy posesjach jednorodzin-
nych – według harmonogramu, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Poniżej przedstawiamy pierwszy harmonogram odbioru odpadów z nie-
ruchomości jednorodzinnych na terenie ZGZM. Grafik ten może ulec zmianie, 
choćby z tego względu, że może zmienić się liczba gospodarstw, które należy 
obsłużyć. 

Firma transportowa odbierze śmieci także od „spóźnialskich”, którzy nie 
złożyli jeszcze deklaracji o odpadach. Kubły przy domu zostaną opróżnione, 
a właściciel takiego domu obciążony obowiązkową opłatą.

„Rewolucja Śmieciowa” 1 lipca – Raport z przygotowań
wydanie specjalne > Informatora Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  > 27 czerwca 2013
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Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Dalków PA

Dzików PA

Gaworzyce PB+WB

Gostyń PA

Grabik PA

Kłobuczyn WA

Korytów WA

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Koźlice WB

Kurów Wlk PA

Mieszków PA

Śrem PA

Wierzchowice WB

Witanowice PA

Gmina Gaworzyce

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Bądzów PA

Gaiki PA

Golowice PA

Jaczów ul. Bukowa ŚA

Jaczów ul. Cyprysowa CA

Jaczów ul. Dębowa CA

Jaczów ul. Długa CA

Jaczów ul. Działkowa ŚA

Jaczów ul. Fiołkowa CA

Jaczów ul. Główna ŚA

Jaczów ul. Górska CA

Jaczów ul. Jaśminowa CA

Jaczów ul. Jodłowa CA

Jaczów ul. Kręta ŚA

Jaczów ul. Krótka ŚA

Jaczów ul. Księżycowa ŚA

Jaczów ul. Kwiatowa ŚA

Jaczów ul. Liliowa CA

Jaczów ul. Łagodna ŚA

Jaczów ul. Łąkowa CA

Jaczów ul. Ogrodowa ŚA

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Jaczów ul. Olchowa ŚA

Jaczów ul. Perłowa ŚA

Jaczów ul. Podgórna ŚA

Jaczów ul. Pogodna ŚA

Jaczów ul. Polna CA

Jaczów ul. Różana CA

Jaczów ul. Ruszowicka CA

Jaczów ul. Słoneczna CA

Jaczów ul. Smardzowska CA

Jaczów ul. Spokojna ŚA

Jaczów ul. Stroma ŚA

Jaczów ul. Szkolna ŚA

Jaczów ul. Wiertnicza ŚA

Jaczów ul. Wierzbowa ŚA

Jaczów ul. Wiosenna ŚA

Jaczów ul. Wrzosowa CA

Jaczów ul. Zielona CA

Jerzmanowa ul. Agrestowa PB

Jerzmanowa ul. Akacjowa WB

Jerzmanowa ul. Aroniowa PB

Jerzmanowa ul. Brzozowa WB

Gmina Jerzmanowa

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Bieńków KB

Bucze KA

Czernczyce KA

Duża Wólka KB

Grębocice CB

Grodowiec KB

Grodziszcze ŚB

Krzydłowice KB

Kwielice KB

Obiszów KB

Ogorzelec CB

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Proszówek KB

Proszyce ŚB

Retków ŚB

Rzeczyce KB

Stara Rzeka KB

Szymocin KA

Świnino KB

Trzęsów KA

Wilczyn KB

Żabice KA

Gmina Grębocice

„Rewolucja Śmieciowa” 1 lipca – Raport z przygotowań
wydanie specjalne > Informatora Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  > 27 czerwca 2013
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Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Jerzmanowa ul. Czereśniowa PB

Jerzmanowa ul. Deszczowa PB

Jerzmanowa ul. Głogowska PB

Jerzmanowa ul. Jabłoniowa PB

Jerzmanowa ul. Jagodowa PB

Jerzmanowa ul. Klonowa WB

Jerzmanowa ul. Krótka WB

Jerzmanowa ul. Kwiatowa WB

Jerzmanowa ul. Lipowa WB

Jerzmanowa ul. Malinowa PB

Jerzmanowa ul. Morelowa PB

Jerzmanowa ul. Obiszowska WB

Jerzmanowa ul. Ogrodowa WB

Jerzmanowa ul. Orzechowa WB

Jerzmanowa ul. Parkowa WB

Jerzmanowa ul. Polna WB

Jerzmanowa ul. Porzeczkowa WB

Jerzmanowa ul. Poziomkowa WB

Jerzmanowa ul. Przemysłowa WB

Jerzmanowa ul. Spółdzielcza PB

Jerzmanowa ul. Śliwkowa PB

Jerzmanowa ul. Świerkowa WB

Jerzmanowa ul. Topolowa PB

Jerzmanowa ul. Truskawkowa PB

Jerzmanowa ul. Wiśniowa PB

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Kurowice ul. Podgórna WA

Kurowice ul. Widokowa WA

Kurowice Ul .Wiśniowa WA

Kurowice WA

Kurów Mały PA

Łagoszów Mały WB

Maniów WA

Modła ul. Alpejska WA

Modła ul. Jesienna WA

Modła ul. Letnia WA

Modła ul. Majowa WA

Modła ul. Marcowa WA

Modła ul. Pogodna WA

Modła ul. Sierpniowa WA

Modła ul. Styczniowa WA

Modła ul. Tulipanowa WA

Modła ul. Wiosenna WA

Modła ul. Wrześniowa WA

Modła ul. Wspólna WA

Modła ul. Zimowa WA

Modła WA

Nowe Osiedle PA

Potoczek PA

Smardzów CA

Zofiówka PA

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Białołęka PB

Borków PA

Droglowice PA

Golkowice PA

Kaczyce PB

Kotowice PB

Leszkowice PB

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Mileszyn PA

Pęcław PA

Piersna PB

Turów PA

Wierzchownia PA

Wietszyce PB

Wojszyn PA

Gmina Pęcław

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Biedrzychowa PB

Dąbrowa ŚA

Guzice PB

Jędrzychów KA

Kaźmierzów WA

Komorniki ŚA

Moskorzyn WA

N. Wieś Lubińska KA

Pieszkowice ŚA

Polkowice Centrum Pl. Wolności KA

Polkowice Centrum ul. Chełmońskiego KA

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Polkowice Centrum ul. Chopina KA

Polkowice Centrum ul. Gdańska KA

Polkowice Centrum ul. Głogowska KA

Polkowice Centrum ul. Górna KA

Polkowice Centrum ul. Kilińskiego KA

Polkowice Centrum ul. Kossaka KA

Polkowice Centrum ul. Leśna KA

Polkowice Centrum ul. Mała KA

Polkowice Centrum ul. Rynek KA

Polkowice Centrum ul. Targowa KA

Polkowice Centrum ul. Zachodnia KA

Gmina Polkowice

„Rewolucja Śmieciowa” 1 lipca – Raport z przygotowań
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Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Polkowice ul. Azaliowa PA

Polkowice ul. Bławatkowa PA

Polkowice ul. Chabrowa PA

Polkowice ul. Chocianowska PA

Polkowice ul. Czereśniowa PA

Polkowice ul. Energetyków PA

Polkowice ul. Fiołkowa PA

Polkowice ul. Gerberowa PA

Polkowice ul. Gorczycowa PA

Polkowice ul. Gruszkowa PA

Polkowice ul. Irysowa PA

Polkowice ul. Jaśminowa PA

Polkowice ul. Jemiołowa PA

Polkowice ul. Kaczeńcowa PA

Polkowice ul. Kaktusowa PA

Polkowice ul. Kminkowa PA

Polkowice ul. Krokusowa PA

Polkowice ul. Lawendowa PA

Polkowice ul. Makowa PA

Polkowice ul. Nagietkowa PA

Polkowice ul. Narcyzowa PA

Polkowice ul. Nasturcjowa PA

Polkowice ul. Ogrodowa PA

Polkowice ul. Poziomkowa PA

Polkowice ul. Przemkowska PA

Polkowice ul. Różana PA

Polkowice ul. Rumiankowa PA

Polkowice ul. Słonecznikowa PA

Polkowice ul. Spokojna PA

Polkowice ul. Stokrotkowa PA

Polkowice ul. Szprotawaska PA

Polkowice ul. Śliwkowa PA

Polkowice ul. Truskawkowa PA

Polkowice ul. Tulipanowa PA

Polkowice ul. Zawilcowa PA

Polkowice ul. Zgorzelecka PA

Polkowice ul. Żarska PA

Polkowice ul. Żonkilowa PA

Polkowice ul. Żurawinowa PA

Polkowice Staszica ul. Elektorska PB

Polkowice Staszica ul. Hugo Kołłątaja PB

Polkowice Staszica ul. Krasickiego PB

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Polkowice Staszica ul. Matejki PB

Polkowice Staszica ul. Naruszewicza PB

Polkowice Staszica ul. Niemcewicza PB

Polkowice Staszica ul. Piotra Skargi PB

Polkowice Staszica ul. Poselska PB

Polkowice Staszica ul. Rejtana PB

Polkowice Polanka ul. Bukowa WB

Polkowice Polanka ul. Cisowa WB

Polkowice Polanka ul. Dębowa WB

Polkowice Polanka ul. Grabowa WB

Polkowice Polanka ul. Jarzębinowa WB

Polkowice Polanka ul. Jesionowa WB

Polkowice Polanka ul. Kalinowa WB

Polkowice Polanka ul. Sosnowa WB

Polkowice Polanka ul. Świerkowa WB

Polkowice Polanka ul. Wierzbowa WB

Polkowice Dąbrowskiego ul. Akacjowa WB

Polkowice Dąbrowskiego ul. Brzozowa WB

Polkowice Dąbrowskiego ul. Dąbrowskiego WB

Polkowice Dąbrowskiego ul. Hubala WB

Polkowice Dąbrowskiego ul. Kasztanowa WB

Polkowice Dąbrowskiego ul. Klonowa WB

Polkowice Dąbrowskiego ul. Legnicka WB

Polkowice Dąbrowskiego ul. Sucharskiego WB

Polkowice Krupińskiego ul. 3-go Maja WB

Polkowice Krupińskiego ul. Miedziana WB

Polkowice Młodych ul. Baczyńskiego WB

Polkowice Młodych ul. Harcerska WB

Polkowice Młodych ul. Korczaka WB

Polkowice Młodych ul. Kusocińskiego WB

Polkowice Młodych ul. Małkowskiego WB

Polkowice Młodych ul. Mickiewicza WB

Polkowice Młodych ul. Sawickiej WB

Polkowice Młodych ul. Szarych Szeregów WB

Polkowice Młodych ul. Walki Młodych WB

Polkowice Młodych ul. Zubrzyckiego WB

Sobin CA

Sucha Górna WA

Tarnówek ŚA

Trzebcz PB

Żelazny Most ŚA

Żuków PB

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Jakubowo ŚB

Jakubowo  
(Węglin)

ŚB

Jędrzychówek ŚB

Karpie WA

Krępa CB

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Łąkociny ŚB

Łężce WA

Ostaszów CB

Piotrowice WA

Przemków os. Głogowskie WB

Przemków pl.  Kościelny ŚA

Gmina Przemków

„Rewolucja Śmieciowa” 1 lipca – Raport z przygotowań
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Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Borów CB

Buczyna KB

Dobromil CB

Drożów CB

Drożyna CB

Jakubów CB

Kłębanowice CB

Lipin CB

Łagoszów Wlk. CA

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Nowa Kuźnia KB

Nowy Dwór KB

Przesieczna CB

Radwanice CA+KA

Sieroszowice KB

Strogoborzyce KB

Teodorów KB

Ułanów KB

Gmina Radwanice

Legenda: Dni tygodnia w których są odbierane odpady

P  poniedziałek 
W wtorek 
Ś środa 
C  czwartek 
K piątek 
S sobota 
  

PA poniedziałek tydzień nieparzysty
WA wtorek 
ŚA środa 
CA czwartek 
KA piątek 
  

PB poniedziałek tydzień parzysty
WB wtorek 
ŚB środa 
CB czwartek 
KB piątek 
  

P,W poniedziałek, wtorek 
P,Ś poniedziałek, środa 
P,Ś,K poniedziałek, środa, piątek 

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Przemków pl.  Najświętszego 
Zbawiciela

ŚA

Przemków pl. Cerkiewny ŚA

Przemków pl. Jordanowski CA

Przemków pl. Targowy ŚA

Przemków ul. 10 Lutego ŚA

Przemków ul. Ceglana ŚA

Przemków ul. Cicha ŚA

Przemków ul. Długa ŚA

Przemków ul. Dworcowa CA

Przemków ul. Fabryczna CA

Przemków ul. Garncarska ŚA

Przemków ul. Głogowska ŚA

Przemków ul. Górska ŚA

Przemków ul. Hutnicza CA

Przemków ul. Jodłowa ŚA

Przemków ul. Kaczanowska ŚB

Przemków ul. Kamienna WB

Przemków ul. Karpowa CA

Przemków ul. Klonowa ŚA

Przemków ul. Kolejowa ŚA

Przemków ul. Kościuszki WB

Przemków ul. Krasińskiego CA

Przemków ul. Krótka ŚA

Przemków ul. Kwiatowa ŚA

Przemków ul. Leśna Góra ŚA

Przemków ul. Lipowa ŚA

Przemków ul. Łąkowa ŚA

Przemków ul. Mickiewicza CA

Przemków ul. Młyńska CA

Przemków ul. Modrzewiowa ŚA

Nazwa Osiedle ulica Dzień wywozu

Przemków ul. Norwida CA

Przemków ul. Ogrodowa CA

Przemków ul. Owcza ŚA

Przemków ul. Polna ŚA

Przemków ul. Reja ŚA

Przemków ul. Rentowa CA

Przemków ul. Rybna CA

Przemków ul. Sikorskiego WB

Przemków ul. Słoneczna ŚB

Przemków ul. Słowackiego ŚA

Przemków ul. Sosnowa WB

Przemków ul. Stawowa CA

Przemków ul. Strumykowa CA

Przemków ul. Strzelecka ŚA

Przemków ul. Szkolna CA

Przemków ul. Szprotawska ŚA

Przemków ul. Świerczewskiego WB

Przemków ul. Świerkowa ŚA

Przemków ul. Topolowa CA

Przemków ul. Wielkie Piece CA

Przemków ul. Wilcza ŚA

Przemków ul. Winogrodzka ŚA

Przemków ul. Wiśniowa ŚA

Przemków ul. Wrzosowa ŚA

Przemków ul. Zamkowa ŚA

Przemków ul. Zielona CA

Przemków ul. Żymierskiego CB

Szklarki WA

Wilkocin ŚB

Wysoka ŚB

„Rewolucja Śmieciowa” 1 lipca – Raport z przygotowań

16
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Co dalej?

Odpady zmieszane odebrane z naszych domów, wyzna-
czone do tego konsorcjum, wywiezie do Regionalnej Instala-
cji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebczu. Tam 
każda partia zostanie zważona, a następnie dokładnie prze-
siana, by wybrać znajdujące się w śmieciach odpady, które 
można wysegregować. Frakcje organiczne zostaną na miejscu 
przetworzone, szkło, metal, plastik oddzielone i dopiero po-
zostały balast będzie przeznaczony do składowania.

Odpady zmieszane

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie ZGZM – zasady systemu

Odpady zmieszane to śmieci, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można  
z domowych odpadów ponownie wykorzystać. Trafią do przydomowych pojemników.

Obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane spoczywa na 
właścicielu nieruchomości: może go kupić we własnym zakresie lub wydzierżawić od ZGZM. 
Dopuszcza się pojemniki na odpady zmieszane w następujących wielkościach:

– dla zabudowy jednorodzinnej

– dla zabudowy wielorodzinnej

Pojemnik 110 l Pojemnik 120 l Pojemnik 240 l

Uwaga! Nieruchomość musi być zaopatrzona w minimum jeden pojem-
nik o pojemności 110 l.

Aby wydzierżawić pojemnik na odpady zmieszane, należy złożyć w Biurze ZGZM wniosek  
o usługę dodatkową, a następnie podpisać stosowną umowę. Zgodnie z przepisami dzierżawa 
pojemników na odpady zmieszane jest odpłatna i wynosi 1,50 zł miesięcznie za poj. 120l oraz 
3,00 zł za poj. 240 l.

Właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy złożyli wniosek do  
18 czerwca, pojemniki dostarczy do domów Związek. Osoby, które zdecydowały się na dzierżawę 
po tym terminie, będą musiały zadbać o transport pojemnika we własnym zakresie. Będzie je 
można odebrać ze stadionu Klubu Sportowego Polkowice przy ul. Kopalnianej. 

Lokatorzy domów wielorodzinnych (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot) również będą 
musieli za dzierżawę dużych pojemników zapłacić, odpowiednio do wielkości – 19 lub 99 zł 
miesięcznie. 

Chcąc zapewnić mieszkańcom domów wielorodzinnych możliwość pozbywania się odpa-
dów zmieszanych od 1 lipca 2013 r., Zarząd ZGZM ustalił ryczałt na te pojemniki w wysoko-
ści 1,50 zł (za 1100 l) oraz 3,00 zł (za 5000 l). Stawka ta będzie jednak obowiązywać tylko do 
końca listopada 2013 r. 

Pojemnik 1100 l Pojemnik 5000 l

Należący do polkowickiego PGM Zakład Zagospodarowa-
nia Odpadów w Trzebczu ma status Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dzięki czemu można 
tu składować nasze odpady. 

Do obowiązków wła-
ścicieli lub zarządców 
nieruchomości należy też 
utrzymywanie pojemni-
ków w odpowiednim sta-
nie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym. Po-
jemniki powinny wyglądać 
estetycznie, powinny tak-
że być trwale i czytelnie 
oznakowane w widocznym 
miejscu, z podaniem adre-
su nieruchomości, do któ-
rej należy. W dniu odbioru 
odpadów pojemniki po-
winny być łatwo dostępne 
dla pracowników obsługu-
jących śmieciarkę (i znaj-
dować się przed posesją,  
a nie na jej terenie).
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Odpady  
segregowane

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie ZGZM – zasady systemu

Odpady segregowane – czyli zbierane oddzielnie – to takie, które można ponownie przetwo-
rzyć, a uzyskany materiał wtórny wykorzystać do produkcji innych, nowych materiałów.

Zgodnie z ustawą na terenie ZGZM segreguje się kilkanaście rodzajów odpadów. Pięć z nich 
– szkło, papier, plastik, metal i opakowania wielomateriałowe – należy wrzucać do pojemników 
znajdujących się w Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Żeby ułatwić mieszkańcom dostęp do miejsc, w których będą mogli pozbywać się posegre-
gowanych odpadów, na terenie ZGZM powstaną 502 Osiedlowe PSZOK-i. 

Do każdej z pięciu frakcji przyporządkowano odpowiednie kolory: żółty – na plastik, metal i 
opakowania wielomateriałowe, niebieski – na papier, zielony (i biały) – na szkło.

Osiedlowy PSZOK naziemny

Osiedlowy PSZOK naziemny.

Osiedlowy PSZOK częściowo podziemny.

Zebrane przez mieszkańców odpady szklane trafią do 
RIPOK-u, gdzie będą jeszcze raz przebrane i doczyszczone,  
a następnie zostaną zawiezione do firm, zajmujących się ich 
recyklingiem (przetworzeniem).

Bezpośrednio do takich specjalistycznych firm trafi także 
papier, odpady z tworzyw sztucznych i zebrany metal.

Zbiórkę wszystkich tych frakcji bezpłatnie prowadzić 
będzie również Centralny Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Do czasu zakończenia budowy Cen-
tralnego PSZOK-u jego funkcje pełnić będzie Zastępczy 
Centralny PSZOK, zlokalizowany na terenie PGM, przy  
ul. H. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach. 
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Inne odpady  
segregowane

Nieco inaczej będzie wyglądać zbieranie  
pozostałych segregowanych frakcji, do których należą: 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie ZGZM – zasady systemu

Ubrania i tekstylia - zbiórkę zniszczonych ubrań  
i tekstyliów będzie prowadzić Centralny PSZOK przy 
składowisku w Trzebczu. Odzież nadającą się jeszcze 
do użycia można również oddać organizacjom poza-
rządowym, które gromadzą je, by przekazać osobom 
potrzebującym. Zniszczone buty oraz mocno wybru-
dzone czy zatłuszczone ubrania i tekstylia powinny 
trafić do pojemnika (kubła) na odpady zmieszane. 

Opony - stare, zużyte opony można zostawić  
w punkcie zakupu nowych, u wulkanizatora lub  
w warsztacie samochodowym. Można je także bez-
płatnie zawieźć do Centralnego PSZOK-u  albo też 
wystawić podczas objazdowej zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych, organizowanych przy Osiedlowych 
PSZOK-ach. 

Popiół – czyli żużle i popioły z pieców, kominków 
domowych - należy wyrzucać do pojemników na od-
pady zmieszane. Ze względów bezpieczeństwa, nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na to, by popiół był 
schłodzony. Można też będzie zawieźć popiół do Cen-
tralnego PSZOK-u. 

Zasada wyrzucania popiołu do odpadów zmiesza-
nych nie obowiązuje w miejscowościach, w których 
ZGZM zorganizuje na popiół specjalne pojemniki. 

Odpady elektryczne i elektroniczne (EE) - to od-
pady, do których zaliczamy wszystkie zepsute i niepo-
trzebne urządzenia, zasilane przez energię elektrycz-
ną z sieci, bateriami czy akumulatorami. Sprzedawcy 
produktów elektrycznych lub elektronicznych zobo-
wiązani są do bezpłatnego przyjmowania zużytych 
produktów EE. Nie muszą w tym celu sprzedawać 
danej marki, a produkt nie musiał być u nich zakupio-
ny. Bezpłatnie odpady EE można zawieźć do Central-
nego PSZOK-u lub skorzystać ze zbiórki, organizowa-
nej dwa razy w roku w formie „wystawek”, w pobliżu 
osiedlowych PSZOK-ów. 

W myśl polskiego prawa za wyrzucanie odpadów 
EE do śmietnika grozi kara do 5000 zł. Kara finansowa 
grozi również za samodzielny demontaż i pozbywanie 
się zdekompletowanych elektrośmieci. 

Zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysło-
we i samochodowe) – jako odpady niebezpieczne 
muszą zostać usunięte fachowo – dlatego należy 
oddać je do sklepu, prowadzącego sprzedaż takich 
artykułów, wrzucić do odpowiednio oznaczonego 
pojemnika (znajdują się m.in. w placówkach oświato-
wych i urzędach) lub zawieźć do Centralnego 
PSZOK-u

Przeterminowane leki i chemikalia – to również 
odpady zbyt niebezpieczne dla środowiska, zdrowia 
lub życia człowieka, by wyrzucać je razem ze śmiecia-
mi lub wylewać do zlewu albo WC. Leki i chemikalia 
– w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, 
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych 
i syntetycznych, benzyn – można bezpłatnie oddać  
w Centralnym PSZOK-u. 

Zbiórkę przeterminowanych leków prowadzą  
w Polkowicach: Apteka Rodzinna przy ul. Rynek 40, 
Apteka Centrum przy ul. K.B.Kominka 7, Apteka Nowa 
przy ul. Kominka 6, Apteka Pharmaland przy ul. Kole-
jowej 29 oraz w Grębocicach – Apteka Pod Różą przy 
ul. Zielonej 4.

Odpady budowlane i rozbiórkowe - powstają przy 
budowie domu, mieszkania oraz przy remontach, 
prowadzonych samodzielnie. Należą do nich: gruz 
betonowy, gruz ceglany i ceramiczny, resztki paneli, 
tapet, wykładzin itd. Odpadów poremontowych czy 
budowlanych nie powinno się pozbywać na własną 
rękę. Należy je oddać do Centralnego PSZOK-u lub 
przekazać w ramach usługi dodatkowej – poprzez 
zamówienie odpowiedniego kontenera (pojemnika)  
i jego wywóz. Koszt usługi, to każdorazowo 149,00 zł 
– za poj. do 1 m3 lub 490,00 zł – za poj. 7 m3. Usługę 
można zamówić w Biurze Obsługi Klienta.  

Odpady wielkogabarytowe - to odpady o dużych 
lub nietypowych rozmiarach. Należą do nich pierzyny, 
rowery, zabawki dużych rozmiarów. Te niepotrzebne 
już w domu przedmioty można będzie bezpłatnie 
oddać w Centralnym PSZOK-u. Dwa razy w roku na 
terenie ZGZM będzie również organizowana zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych w formie „wystawek”, 
zlokalizowanych w okolicy Osiedlowych PSZOK-ów. 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą 
wszelkiego rodzaju odpady rozbiórkowe, części bu-
dowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, 
panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, 
muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, role-
ty, jak również części samochodowe, motorowery, 
kosiarki spalinowe, odpady ogrodowe, worki na śmie-
ci lub kartony z odpadami domowymi.

Niektóre sklepy prowadzą zbiórkę odpadów EE. 
Przykładem dla innych może być sieć Tesco.

W związku z uruchomieniem nowego systemu 
selektywnej zbiórki na terenie ZGZM pierwszy 
odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 
prawdopodobnie we wcześniejszym terminie, 
który zostanie podany do publicznej wiadomości. 
Do tego czasu mieszkańców prosimy, aby nie skła-
dowali takich wielkich odpadów przy Osiedlowych 
PSZOK-ach. 

Pozostawianie w Osiedlowych PSZOK-ach in-
nych odpadów niż segregowane jest zabronione! 
Każde takie łamanie prawa będzie zgłoszone or-
ganom ścigania, a winnym grozi kara grzywny. 
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Odpady zielone 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie ZGZM – zasady systemu

Odpadami zielonymi nazywamy odpady komunalne, które składają się wyłącznie z części 
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni (np. przydomowych ogródków, parków, zieleń-
ców). Do pojemników na odpady zielone wrzucamy  m.in. skoszoną trawę, liście, kwiaty, łodygi, 
chwasty, drobne pędy i gałęzie, trociny, a także owoce i warzywa (bez cytrusów) oraz resztki 
kuchenne (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego). 

Odpady zielone także podlegają segregacji, nie powinny więc trafiać do pojemników wraz z 
innymi odpadami! Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni 
powstają odpady zielone, mogą je przekazywać odbiorcy odpadów komunalnych w ramach tzw. 
usługi dodatkowej. Koszt takiej usługi każdorazowo wynosi 9,90 zł za poj. 0,24 m3 (pojemnik 
może znajdować się w dyspozycji właściciela nieruchomości przez dłuższy ustalony w trakcie 
zgłoszenia, czas). Usługę zamawia się w Biurze Obsługi Klienta. 

Odebrane od mieszkańców odpady zielone zgodnie z ustawą trafią do RIPOK-u w Trzebczu, 
gdzie zostaną biologicznie przetworzone na materiał do produkcji ulepszaczy do gleby).

Najlepszą metodą zagospodarowania odpadów zielonych jest kompostowanie w miejscu ich 
wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach. Odpowiednio przygotowany kompost 
stanowi idealny nawóz do przydomowych ogródków i działek – ich właścicieli zachęcamy do 
zakładania i prowadzenia kompostowników. Uzyskają nawóz, który można stosować bez ograni-
czeń, ale i znacząco zmniejszą ilość wytwarzanych w gospodarstwie domowym odpadów zmie-
szanych.

Prowadząc kompostownik można pozbyć się nie tylko odpadów zielonych, ale również innych 
odpadów, tzw. biodegradowalnych. Należą do nich m.in. resztki żywności (bez kości) i żywność 
przeterminowana (bez opakowań), fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, a także niekolorowy 
papier. 
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Deklaracje  
i opłaty

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie ZGZM – zasady systemu

Właściciel lub zarządca każdej zamieszkanej nierucho-
mości ma obowiązek uiszczać opłatę za wywóz i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych. Stawka na terenie Związku 
- naliczana od gospodarstwa domowego – wynosi 29 zł. 

Wyjątkiem są gospodarstwa jednoosobowe, dla których 
Związek ustalił niższą o połowę kwotę, 14,50 zł.

Uwaga! Żeby zapłacić za odpady mniej, właściciele go-
spodarstw jednoosobowych muszą ponownie złożyć deklara-
cję o opłatach. Formularz deklaracji można otrzymać w Biurze 
ZGZM przy ul. Małej 1 w Polkowicach lub pobrać ze strony 
internetowej www.zgzm.pl (lub www.zgzm.pl//bip).

Każdy, kto złożył deklarację, otrzyma listownie indywidu-
alny numer konta, na które należy wpłacać opłatę. Termin 
pierwszej wpłaty przypada 15 lipca, drugiej – do 15 sierpnia, 
itd.

Opłata za odpady jest pewnego rodzaju podatkiem, nie 
będą więc za nią wystawiane faktury.

Przypominamy, że obowiązek złożenia nowej deklaracji 
mają również osoby, które np. zmieniły miejsce zamieszkania, 
nazwisko lub które stały się właścicielem nieruchomości. Na 
formularzu deklaracji w części A należy wówczas zaznaczyć 
pole „zmiana danych w deklaracji”.

Dane z deklaracji trafiają do elektronicznego systemu. 
Nie od razu – najpierw podane informacje są dokładnie spraw-
dzane. Z tego m.in. względu osoby, które złożyły formularz  
w ostatnim miesiącu, powinny się spodziewać, że system 
wygeneruje ich indywidualny numer konta w późniejszym 
terminie. Opłata będzie jednak naliczana od lipca 2013 r.

ZGZM ustalił również wysokość opłaty w przypadku, gdy 
odpady w danym gospodarstwie – mimo oświadczenia z de-
klaracji – nie będą segregowane. Właściciel nieruchomości 
musi się liczyć z tym, że decyzją administracyjną opłata ta 
wyniesie nie 29 a 58 zł (w przypadku gospodarstw jednooso-
bowych stawka również będzie „podwójna” i wyniesie 29 zł).

Od 24 czerwca zmienił się formularz deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Obok przedstawiamy przykład prawidłowo wypełnio-
nego dokumentu przez osobę prowadzącą gospodarstwo 
jednoosobowe.
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System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Zagłębia Mie-
dziowego nie obejmuje nieruchomości niezamieszkanych, do których należą budynki użytecz-
ności publicznej (jak szkoły, przychodnie, urzędy), lokale handlowe, gastronomiczne, hotele, 
zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, a także targowiska, ogródki działkowe, zespoły 
wolnostojących garaży i cmentarze.

Właściciele takich nieruchomości gospodarują swoimi odpadami na dotychczasowych za-
sadach, we własnym zakresie podpisując umowy na odbiór odpadów. Umowę taką można zawrzeć 
jedynie z firmą, wpisaną do Rejestru działalności regulowanej (rejestr jest dostępny w Biurze 
ZGZM lub na stronach internetowych Związku: www.zgzm.pl, www.zgzm.pl/bip).

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych nie mają obowiązku składania w ZGZM de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za odbiór odpadów 
rozliczają się bezpośrednio z wykonawcą usługi, według jego cennika. 

Określone przez firmy stawki nie mogą być jednak wyższe od górnych stawek ustalonych dla 
nieruchomości niezamieszkanych przez ZGZM. Od 24 czerwca 2013 r. stawki te wynoszą brut-
to: 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie ZGZM – zasady systemu

– dla odpadów komunalnych zbiera-
nych i odbieranych w sposób selektywny:

1) za pojemnik 0,11 m3 – 25,00 zł

2) za pojemnik 0,12 m3 – 25,00 zł

3) za pojemnik 0,24 m3 – 45,00 zł

4) za pojemnik 1,1 m3 – 155,00 zł

5) za pojemnik 1,5 m3 – 160,00 zł

6) za pojemnik 1,8 m3 – 170,00 zł

7) za pojemnik 2,5 m3 – 230,00 zł

8) za pojemnik 3 m3 – 260,00 zł

9) za pojemnik 5 m3 – 420,00 zł

10) za pojemnik 7 m3 – 800,00 zł

11) za worek 0,12 m3 – 20,00 zł

– dla odpadów komunalnych zbieranych 
i odbieranych w sposób nieselektywny:

 1) za pojemnik 0,11 m3 – 50,00 zł

2) za pojemnik 0,12 m3 – 50,00 zł

3) za pojemnik 0,24 m3 – 90,00 zł

4) za pojemnik 1,1 m3 – 310,00 zł

5) za pojemnik 1,5 m3 – 320,00 zł

6) za pojemnik 1,8 m3 – 340,00 zł

7) za pojemnik 2,5 m3 – 460,00 zł

8) za pojemnik 3 m3 – 520,00 zł

9) za pojemnik 5 m3 – 840,00 zł

10) za pojemnik 7 m3 – 1.600,00 zł

11) za worek 0,12 m3 – 40,00 zł

 Worki do segregacji odpadów powinny mieć pojemność 
60 lub 120 litrów.

Nieruchomości  
niezamieszkane

„Śmieciowy” kącik w Miejsko-Gminnej Bibliotece  
w Polkowicach. Tutaj chcą i będą segregować odpady.

Odbiór wszystkich odpadów zebranych na terenie 
nieruchomości niezamieszkanych odbywa się w sposób 
ustalony z wykonawcą usługi. Właściciele takich nieru-
chomości nie mogą pozbywać się swoich odpadów  
w Osiedlowych PSZOK-ach.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych mogą segregować odpady do pojemników lub 
worków, przy czym obowiązuje kolorystyka, odpowiadająca poszczególnym frakcjom: kolor żół-
ty – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe, kolor niebieski – na papier, kolor zielony 
i biały – na odpady szklane.
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�– Co w gospodarowaniu 
naszymi śmieciami jest najważ-
niejsze?

– Moim zdaniem najważ-
niejszym jest, abyśmy jako 
mieszkańcy i władze samorzą-
dowe nabrali głębokiego prze-
konania, że droga, w którą wy-
ruszyliśmy, jest słuszna i wszyst-
kim nam potrzebna. Przecież 
nikt z nas nie chce zaśmiecać 
środowiska, w którym żyje. Każ-
dy chciałby, aby miejsca do 
których wynosimy swoje śmieci, 
były ładne i estetyczne. Normal-
nym też jest, że chcielibyśmy za 
to wszystko jak najmniej zapła-
cić.

– A jakie podstawowe obo-
wiązki nałożył na gminy usta-
wodawca?

– Obowiązków, tych dzisiej-
szych i przyszłych, jest wiele. 
Zwrócę uwagę tylko na ten naj-
ważniejszy i perspektywiczny. 
Za siedem lat, w roku 2020, 
gminy - czyli my, mieszkańcy 
Związku - jesteśmy zobowiązani 
osiągnąć 50-procentowy poziom 
recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia takich frakcji 
odpadów komunalnych, jak pa-
pier, metal, tworzywo sztuczne 
i szkło. Przypomnę, że w roku 
ubiegłym, w oparciu o stary 
system, poziom ten zbliżył się u 
nas do 10%, a więc wiele jeszcze 
ciężkiej pracy przed nami.

– Co się stanie, jeśli tej 
pracy nie wykonamy?

– Po pierwsze, jeśli Polacy 
nie będą odpowiednio segrego-
wać odpadów, to na nasz kraj 
zostaną nałożone srogie finan-
sowe kary przez Unię Europej-
ską. To wynika z obowiązków, 
jakie Polska na siebie przyjęła 
przystępując do Unii. Po drugie, 
tymi karami Minister Finansów 
obciąży gminy, które „zawiniły”. 
Nie mogę dopuścić, aby koszty 
tych kar dodatkowo obciążyły 
naszych mieszkańców. 

– Obowiązki te dotyczą 
również innych odpadów?

– Tak. Na przykład poziom 
dla gruzu w roku 2020 wynosi 
70%. Ale największym wyzwa-
niem, stojącym przed naszym 

rozwijającym się systemem, jest 
selektywna zbiórka odpadów 
biodegradowalnych. Już w tym 
roku nie powinniśmy przekazy-
wać do składowania więcej niż 
50% (wagowo) tych odpadów. A 
w roku 2020 musimy ograniczyć 
składowanie bioodpadów do 
35%, w porównaniu z rokiem 
1995 r. 

– Stąd w systemie Związku 
są te usługi dodatkowe na wy-
wóz gruzu i trawy?

– To jest tylko początek dro-
gi, aby poradzić sobie z gruzem 
i odpadami organicznymi. Prze-
cież odpady zielone, czyli trawa 
i inna zieleń z ogrodów, to tylko 
część naszych odpadów biode-
gradowalnych. Najwięcej znaj-
duje się ich w resztkach naszego 
jedzenia. Z selektywnym odbio-
rem i mądrym zagospodarowa-
niem właśnie tej frakcji odpadów 
zmierzymy się w najbliższych 
latach.

– Co będzie z bioodpadami 
teraz, po 1 lipca?

– Ustawowe wskaźniki bę-
dziemy wykonywać - nie tylko 
dzięki usłudze dodatkowej, czy 
dzięki ludziom, którzy już dzisiaj 
kompostują swoje bioodpady. 
Będziemy oczywiście te bardzo 
dobre i potrzebne nawyki upo-
wszechniać i zachęcać innych do 
ich stosowania. Ponadto już 
dzisiaj uzgadniamy z firmą, któ-
ra wywozić będzie nasze odpady 
zielone, co mieszkańcy w ra-
mach BIO mogą tam jeszcze 
wyrzucać. Na pewno znaczną 
część resztek po jedzeniu, ale te 
ustalenia teraz właśnie czynimy 
i niebawem o ich wynikach po-
informujemy mieszkańców.

– I to na teraz wystarczy?

– Oczywiście, że nie, gdyż na 
przykład wspomniana usługa 
dodatkowa czy też kompostowa-
nie może dotyczyć wyłącznie 
budownictwa jednorodzinnego. 
A przecież połowa mieszkańców 
Związku mieszka w budownic-
twie wielorodzinnym.

Zamierzaliśmy już w bieżą-
cym roku w Osiedlowych PSZOK-
-ach zbierać również odpady 

biodegradowalne, głównie 
resztki jedzenia. Jednak ten 
projekt okazał się na początek 
zbyt drogi, a ponadto wymaga on 
długiej kampanii edukacyjnej i 
uzgodnień z mieszkańcami. Do 
rozmów o tym projekcie na pew-
no jeszcze wrócimy, tym bardziej 
że na jego realizacje mamy szan-
se pozyskać ogromne pieniądze 
z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska.

– Czy Związek jeszcze coś 
robi, aby nie płacić tych sro-
gich, wspomnianych wcześniej 
kar?

– Wszystko, o czym już opo-
wiedziałem, wyklucza jakiekol-
wiek karanie naszych związko-
wych gmin w najbliższych la-
tach. I nie chodzi tylko o to, że 
jesteśmy liderami w Polsce  
w zakresie wprowadzania rewo-
lucji  śmieciowej, a karane  
w pierwszej kolejności – i to już 
wkrótce - będą gminy, które nic 
nie robią. Ponadto część obo-
wiązków dotyczących realizacji 
tych wskaźników Związek, na 
mocy podpisanej już umowy, 
zlecił konsorcjum firm, które 
będzie odbierać i zagospodaro-
wywać nasze odpady. Wiele  
z tych wymagań będzie wykony-
wanych również na polkowickim 
RIPOK-u, specjalistycznej insta-
lacji, na którą Rada Miejska  
w Polkowicach i burmistrz prze-
znaczyli tylko w ostatnich kilku-
nastu miesiącach kwotę kilku 
milionów złotych. Ta fabryka do 
dalszego przetwarzania naszych 
śmieci ma przed sobą duże szan-
se rozwoju. Jak je wykorzysta –  
w dużej mierze zależy od władz 
PGM i burmistrza Polkowic.  

– Czego pan oczekuje po 
systemie w bliższej lub dalszej 
perspektywie?

- Moje oczekiwania są zwią-
zane z wielkim wieloletnim 
projektem, który właśnie startu-
je. Jest dobry, bo wzorowany na 
najlepszych i sprawdzonych 
doświadczeniach skandynaw-
skich. Jednak to nasi mieszkań-
cy, przy współpracy ze Związ-
kiem i swoimi burmistrzami, 
wójtami i radnymi zdecydują, jak 
daleko tą drogą razem pójdzie-
my.

– To w takim razie jakie są 
pana marzenia?

– Tutaj moje marzenia nie są 
istotne, ale bardzo ważne jest, 
co o tej koniecznej rewolucji 
myślą mieszkańcy gmin Związku 
i jak się do tej nowej sytuacji 
odniosą. Oczywiście bardzo za-
leży mi na tym, aby w pierwszych 
dniach i tygodniach lipca nowy 
system napotkał jak najmniej 
trudności. Przecież wdrożenie 
tych wszystkich nowości w tak 
krótkim czasie, na tak dużym 
obszarze i przy tak żmudnych 
procedurach, bardzo naraża nas 
wszystkich na różne niespodzie-
wane okoliczności. Wiem, że 
jeszcze tego lata doprowadzimy 
system do dobrej i pożytecznej 
stabilności. Jednak najważniej-
sze lata dopiero przed nami i bez 
szerokich konsultacji i rozmów  
z ludźmi nie wykonam kolejnego 
kroku naprzód. Wiem, że bardzo 
ważnym jest mieć możliwie naj-
lepsze i sprawdzone wzorce. Już 
niedługo zacieśnimy współpracę 
z Norwegami, aby jeszcze więcej 
się od nich nauczyć. Wiem też, 
że 200 tys. Polaków mieszkają-
cych w Szwecji równie dobrze 
jak Szwedzi wywiązują się ze 
wszystkich „śmieciowych” obo-
wiązków. My jednak jesteśmy  
w Polsce, mamy dużo do nadro-
bienia i tylko od nas zależy, czy 
całą tę niezbędną śmieciową 
rewolucję odpowiednio przepro-
wadzimy i w możliwie najlepszy 
sposób adoptujemy. Moim obo-
wiązkiem jest system projekto-
wać i wdrażać, rozmawiać o nim 
z mieszkańcami, czasami nawet 
przekonywać. Wszyscy każdego 
dnia wytwarzamy śmieci, więc 
to od zmiany naszych codzien-
nych nawyków, od wspólnego 
zaangażowania i pewnego wy-
siłku będzie zależał ostateczny 
sukces. I jeśli o czymś marzę, to 
aby nam się to wzorem najlep-
szych w Europie, tu na polkowic-
kiej ziemi, również udało. Ja 
gorąco w to wierzę, gdyż nie jest 
to pierwszy projekt który w tych 
nowych czasach wygraliśmy. 
Razem nam się uda! 

Rozmawiała  
Mirosława Bożyńska

O celach, stawianych przed wdrażanym systemem gospodarki odpadami, o sposobie dojścia do nich  
– i co to będzie oznaczać dla ludzi – rozmawiamy z przewodniczącym zarządu ZGZM, Emilianem Stańczyszynem.

Sukces zależy od nas wszystkich
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Zapraszamy  
do udziału  
w konkursie  
„Znam nasz  
system GO”

Telewizor plazmowy 32-
-calowy, tablet oraz dwa apa-
raty fotograficzne – oto nagro-
dy, które trafią do zwycięzców 
naszego „śmieciowego” kon-
kursu. Wystarczy prawidłowo 
odpowiedzieć na poniższe 
pytania, przysłać odpowiedzi 
i� mieć szczęście w losowa-
niu.

1. Jakie frakcje odpadów 
można wyrzucać do po-
jemników w Osiedlowych 
PSZOK-ach na terenie 
ZGZM?

2. Czy zardzewiały widelec 
można wyrzucić do tego 
samego pojemnika,  
co karton po mleku?

3. Do którego pojemnika na 
odpady powinien trafić 
stłuczony talerz?

Odpowiedzi należy przy-
słać na kartkach pocztowych 
na adres: ZGZM, ul. Mała 1, 
59-100 Polkowice lub pocztą 
elektroniczną na biuro@zgzm.
pl. Zwycięzcy – autorzy prawi-
dłowych odpowiedzi – zostaną 
wyłonieni w losowaniu. Na-
zwiska zwycięzców opubliku-
jemy we wrześniowym nume-
rze „Jedności”. W konkursie 
mogą wziąć udział wyłącznie 
mieszkańcy terenu Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego. 


