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GMIN MG-6 



NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM 
 
 Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe 
zasady odbioru odpadów komunalnych. 
Związek Celowy Gmin MG-6 wyłoni w drodze przetargu firmy, 
które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli 
nieruchomości.  
 Osoby, które zdecydują się na segregowanie odpadów 
będą płaciły niższe stawki. Tych, którzy nie zdecydują się na 
selektywną zbiórkę odpadów będę obowiązywały stawki 
wyższe.  
 Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15 maja br.  



NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM 
  

 Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający 
dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien 
pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy. Z dniem 30 czerwca 
2013 r. wszystkie umowy powinny mieć zakończony okres 
wypowiedzenia. 



KORZYŚCI  Z WPROWADZONYCH ZMIAN 
  
* niższe opłaty – na mocy ustawy opłata za odpady 
posegregowane będzie niższa, dlatego  warto je segregować, 
* objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym 
systemem odbioru odpadów. Dzięki temu  zwiększy się odbiór 
odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną 
nielegalne   wysypiska odpadów komunalnych, 
* wyeliminowanie zjawiska palenia odpadów w domowych 
piecach, 
* możliwość oddawania odpadów problemowych do 
specjalnych punktów selektywnego zbierania  odpadów. 



opracował  
Miejski System Informacji 

Przestrzennych 
UM Gorzów Wielkopolski 

Zestawienie ilości budynków 
Sektor I 
Liczba mieszkańców 54000 
Budynki jednorodzinne 2500 
w tym dwulokalowe 101 
Budynki wielorodzinne 671 
Budynki biurowe 268 
Sektor II 
Liczba mieszkańców 65700 
Budynki jednorodzinne 3362 
w tym dwulokalowe 186 
Budynki wielorodzinne 1370 
Budynki biurowe 112 
 

MAPA PODZIAŁU NA SEKTORY  
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

- Miasto Gorzów  
  



Liczba mieszkańców: 

III 
36 852 mieszk. 

I 

II 

Sektor I  –  54 000 
 

Sektor II –  65 700 
 

Sektor III  –  36 852 
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PROPONOWANE OPŁATY 
  

Gorzów – zabudowa jednorodzinna  
 

Opłata za 1 miesiąc dla 1 mieszkańca:  
10 zł – jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób 
selektywny, 
14 zł – dla odpadów, które nie są zbierane w sposób 
selektywny.  
 
 



PROPONOWANE OPŁATY 
  

Gorzów – zabudowa wielorodzinna 
 

Opłata za 1 miesiąc dla 1 mieszkańca:  
9 zł – jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób 
selektywny, 
14 zł – dla odpadów, które nie są zbierane w sposób 
selektywny.  
 
 



PROPONOWANE OPŁATY 
  

Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, 
Lubiszyn, Santok – zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna 

 
Opłata za 1 miesiąc dla 1 mieszkańca:  
9 zł – jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób 
selektywny, 
14 zł – dla odpadów, które nie są zbierane w sposób 
selektywny.  
 
 



PROPONOWANE OPŁATY 
  
 
* Opłata obowiązuje wszystkich mieszkańców przebywających 
na terenie posesji stale lub okresowo (nie tylko 
zameldowanych), 
* W stawki wkalkulowano: odbiór odpadów komunalnych  
w określonych cyklach, odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
elektronicznych, koszty składowania, transportu, administracji 
i dzierżawy pojemników (dla zabudowy jednorodzinnej), 
* Proponowana wysokość opłat może ulec zmianie  
po przetargu 



RODZAJE ODPADÓW 
  

BIODEGRADOWALNE I ZIELONE 
 
Tutaj wrzucamy: 
* odpady kuchenne (resztki żywności, obierki  z  warzyw, owoców, 
skorupki jajek i orzechów), 
* liście i skoszoną trawę, 
* ziemię po kwiatach, 
* fusy po herbacie i kawie wraz z filtrami papierowymi, 
* zabrudzony papier. 
 



POZOSTAŁE KOMUNALNE 
  
Tutaj wrzucamy: 
* opakowania z papieru lub tektury,  (gazety, książki, zeszyty, kartony, itp.), 
* tworzywa sztuczne  (reklamówki, folie, butelki, zakrętki itp.),  
* opakowania plastikowe po produktach spożywczych (jogurtach, tłuszczach itp.),             
* opakowania plastikowe po chemii gospodarczej  i kosmetykach, 
* opakowania metalowe i drobny złom  (puszki, narzędzia, kapsle, gwoździe itp.), 
* produkty wielomateriałowe  (opakowania tetra-pak, folia aluminiowa itp.), 
* ceramikę i szkło okienne,  
* tekstylia i wyroby dziewiarskie  (dzianiny, ubrania, buty, itp.), 
* pieluszki, 
* odchody zwierząt domowych zapakowane w szczelne opakowania, 
* zimny popiół zapakowany w szczelne opakowania. 
 

RODZAJE ODPADÓW 
  



SZKŁO 
 
Tutaj wrzucamy: 
* szkło kolorowe i bezbarwne, 
* butelki szklane po napojach i żywności, 
* słoiki bez nakrętek, zacisków, korków, kapsli i gumowych uszczelek, 
* szklane opakowania po kosmetykach. 
 

RODZAJE ODPADÓW 
  



WIELKOGABARYTOWE* 
 
Tutaj wrzucamy: 
* meble (materace, tapczany, krzesła, dywany), 
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
* duże zabawki, 
* opony,  
* materiały budowlane (gruz, okna, drzwi itp.)** 
 

RODZAJE ODPADÓW 
  

*   podlegają zbiórce zgodnie z harmonogramem 
** na indywidualne zgłoszenie, za dodatkową opłatą 



 
NIEBEZPIECZNE* 
 
Tutaj wrzucamy: 
* świetlówki, żarówki, 
* akumulatory, 
* opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (oleje mineralne, 
smary, kleje, farby, aerozole, worki po cemencie, itp.), 
* opakowania po środkach ochrony roślin, 
* chemikalia. 
 
Przeterminowane leki należy  wrzucać do konfiskatorów  rozstawionych   
w aptekach i punktach aptecznych. 
Zużyte baterie i akumulatorki należy wrzucać  do specjalnych pojemników 
ustawionych   w sklepach  i placówkach oświatowych. 
 

RODZAJE ODPADÓW 
  

*   podlegają zbiórce zgodnie z harmonogramem 
 



DODATKOWE INFORMACJE 

Związek Celowy Gmin MG-6 
ul. Warszawska 6, pok. 106 

66-400 Gorzów Wlkp. 
 

www.zcg.net.pl  
www.zcg.biuletyn.net 


