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ZMIANY W SYSTEMIE
ODBIORU
I ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW
W GMINIE PSARY
Od 1 lipca 2020 roku w gminie Psary zmienia się zakres świadczonych
usług oraz stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zachęcamy
wszystkich do zapoznania się z informatorem, który wyjaśni jakie zmiany
nas czekają oraz w jaki sposób będzie można uzyskać obniżkę opłaty.
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PRZYCZYNY WZROSTU CEN ZA ŚMIECI
Przyczyny podwyżki nie są zależne od władz gminy, a w wielu wypadkach są konsekwencją nietraﬁonych decyzji
rządowych. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, którym udało się przez tak długi okres czasu utrzymać niższe ceny.
Niestety, problem rosnących kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest problemem
ogólnopolskim i ze znaczącym wzrostem stawek opłat mamy do czynienia w praktyce w każdej gminie na terenie
kraju.
W efekcie zmian w przepisach rynek usług w zakresie odbierania odpadów zamiast stać się bardziej
konkurencyjny, skurczył się. Wprowadzone w 2013 r. przepisy spowodowały, że małe ﬁrmy prywatne, a także
komunalne przestały istnieć, a na rynku pozostały jedynie gigantyczne korporacje międzynarodowe. Brak
konkurencyjności sprawia, że do przetargu ogłaszanego przez gminę, najczęściej złożona zostaje jedna oferta.
Ogromny wzrost cen odbioru odpadów wynika z wielu przyczyn. Wiąże się m.in. z drastyczną podwyżką tzw.
opłaty marszałkowskiej stanowiącej podatek za składowanie odpadów zmieszanych niepodlegających segregacji.
Od 2013 roku wzrosła ona o 280% do poziomu 270 zł za tonę.
Jednocześnie ﬁrmy zajmujące się wywozem odpadów, sygnalizują stały wzrost kosztów, który powiązany jest
z podniesieniem wartości najniższego wynagrodzenia, wprowadzeniem nowych, zaostrzonych wymogów
dotyczących magazynowania odpadów, a także wzrostem cen energii elektrycznej. Stale wzrasta też ilość śmieci
wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Zmienił się także popyt na plastik, którego odbiór
i zagospodarowanie jest dziś droższe niż odpadów zmieszanych.
Decyzja o podwyżce nie jest łatwa, ale konieczna, poprzedziliśmy ją drobiazgowymi wyliczeniami i analizami.
W całej Polsce, a zatem i w Psarach system gospodarowania odpadami musi się sam ﬁnansować. Gmina nie może
do niego dopłacać. Do tej pory odbiór bioodpadów w naszej gminie był usługą dodatkowo płatną, ponieważ

większa część mieszkańców korzystała
OPŁATA MARSZAŁKOWSKA
z kompostowników dostarczonych przez gminę.
Od 1 lipca bioodpady będą odbierane w usłudze
– podatek dla państwa za składowanie pozostałości
standardowej, co znacznie wpłynęło na wysokość
z sortowania odpadów zmieszanych
stawki podstawowej. Ostatecznie opłatę za
gospodarowanie odpadami ustaliliśmy na poziomie
27 zł od osoby, ale osoby kompostujące zapłacą
mniej.
Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy w Psarach
istnieje możliwość obniżenia tej opłaty, jeśli
mieszkaniec złoży deklarację, że będzie
samodzielnie zagospodarowywać bioodpady
w przydomowym kompostowniku. Wówczas opłata ta
zmniejszy się o 3 zł, a faktyczny koszt wyniesie 24 zł
od osoby na miesiąc. Niestety ten wysoki poziom
opłat za śmieci jest dziś standardem dla gmin, które
w 2020 r. wyłaniają wykonawcę w tym zakresie.
W 2019 roku masa bioodpadów odebranych od mieszkańców wyniosła zaledwie 68 ton co oznacza, że około
70% do 80% mieszkańców kompostuje na swych posesjach bioodpady. Jeśli te osoby nadal będą kompostować
i poprzez złożenie deklaracji poinformują o tym urząd gminy, będą mogły skorzystać z niższej opłaty.
Wszystkie decyzje mające wpływ na podwyżkę cen
śmieci podejmują rządzący ustalając przepisy,
a funkcjonujący obecnie w Polsce system gospodarki
odpadami jest niesprawiedliwy. Wytwórcy opakowań
w minimalnym stopniu płacą za utylizację produkowanych
przez nich odpadów. Kolejna niesprawiedliwość to fakt, że
popiół powstający w wyniku spalania węgla, często złej
jakości, nie został wyodrębniony ustawowo jako osobna
frakcja odpadów. W konsekwencji osoby stosujące niskiej
jakości paliwo węglowe zanieczyszczają powietrze,
a także produkują ogromne ilości odpadów za które
solidarnie płacą też osoby ogrzewające swoje budynki
gazem.
W poczuciu odpowiedzialności za Gminę Psary i zdając
sobie sprawę, że świadczenie usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów musi być kontynuowane,
ponieważ jej zaprzestanie wiązałoby się z daleko idącymi
skutkami prawnymi i sanitarnymi, radni zatwierdzili
zaproponowaną przez wójta stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 27 zł od osoby.
Dostrzegając te wszystkie wady 2 czerwca wysłany został list do wszystkich szefów partii politycznych
posiadających swą reprezentację parlamentarną apelując o jak najszybszą zmianę przepisów.
PORÓWNANIE CEN ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW ODPADÓW PRZED
1 LIPCA 2020 R. I PO 1 LIPCA 2020 R. - STAWKI ZA TONĘ ZAOFEROWANE PRZEZ WYBRANĄ
W PRZETARGU SPÓŁKĘ REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY
cena przed 1 lipca 2020 r. (zł/tonę)

881 zł

847 zł

cena po 1 lipca 2020 r. (zł/tonę)

776 zł

730 zł

697 zł

474,57 zł

475,32 zł
401 zł
298 zł

ZMIESZANE

WZROST

78%

PAPIER
I TEKTURA

145%

298 zł

METAL,
TWORZYWA
SZTUCZNE

196%

298 zł

298 zł

SZKŁO WIELKOGABARYTY

60%

298 zł
198 zł

OPONY

160%
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271,8 zł

296 zł
135 zł

SPRZĘT
BIOODPADY
ODPADY
ELEKTRYCZNY
BUDOWLANE

35%
- 34%

SPADEK

298 zł

156%

119%

ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE ODBIORU
I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
Główna zmiana w zakresie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary
jaka będzie realizowana od dnia 1 lipca 2020 r. związana jest z włączeniem do usługi podstawowej
obligatoryjnego obowiązku odbioru bioodpadów od właścicieli nieruchomości.
Oznacza to, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkie bioodpady będą
odbierane od mieszkańców sprzed posesji. Nie będzie już możliwości oddawania ich do PSZOK, tak jak miało
to miejsce do tej pory oraz skorzystania z usługi dodatkowej na odbiór bioodpadów.
Bioodpady będą odbierane tylko i wyłącznie w brązowych pojemnikach, a jeden taki pojemnik w ramach
opłaty zostanie dostarczony właścicielowi nieruchomości przez ﬁrmę Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Właściciel będzie miał możliwość samodzielnego wyposażenia się w dodatkowe pojemniki, z tym, że muszą
one być koloru brązowego z napisem „BIO” i posiadać minimalną pojemność 120 l. Zakup dodatkowych
pojemników powinien zostać zgłoszony w urzędzie.
Osoby, które zadeklarują chęć kompostowania, w zamian za rezygnację z usługi odbioru bioodpadów będą
zwolnione z części opłaty. W przypadku złożenia deklaracji bioodpady nie będą od nich odbierane, a brązowy
kosz zostanie zabrany z posesji.
W nowym zakresie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi raz w roku będą odbierane odpady
wielkogabarytowe i zmienione zostały godziny pracy PSZOK. Poszerzony został również asortyment
przyjmowanych odpadów do PSZOK.
W ramach usługi dodatkowej będzie można zamówić odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych
i rozbiórkowych sprzed posesji. Poniżej przedstawiamy aktualny zakres usług świadczonych przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
P U N K T
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O D PA D Ô W

L IP C A

OTO JAKIE ODPADY PRZYJMOWANE BĘDĄ W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA 2020
papier,
metale,
tworzywa sztuczne,
szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia,
odpady niekwaliﬁkujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony w limicie 8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpady budowlane i rozbiórkowe w limicie 100 kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

!

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne
należy dostarczyć przy użyciu własnego środka transportu i na własny koszt.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a.
Punkt funkcjonuje w poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00, w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00
oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00.
3

KOMPOSTOWANIE - JAK TO ROBIĆ?
W 2013 roku gmina zakupiła 3700 kompostowników i wyposażyła w nie wszystkich właścicieli nieruchomości. Jeśli
jednak nie posiadasz kompostownika, a chciałbyś taki otrzymać powiadom o tym Urząd Gminy Psary. Pamiętaj, że
proces kompostowania nie wymaga specjalnych urządzeń. Istotne jest aby zapewnić dopływ powietrza do warstw
kompostu.
Kompostowanie to najlepszy sposób na uzyskanie własnego materiału do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarowanie
odpadów, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli traﬁą
one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia.
Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie.
Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik
powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa
nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim
sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji
organicznych. Kompostowanie jest to tlenowy proces przetwarzania substancji organicznych. Innymi słowy mówiąc to
najprostszy, organiczny recykling. Proces kompostowania wymaga obecności tlenu, zatem proces kompostowania można
prowadzić np. w pryzmach kompostowych. Kompostownikiem nie będzie natomiast wykopany dół w ziemi zasypywany
bioodpadami!!!

CO MOŻNA KOMPOSTOWAĆ:
do kompostowania nadają się wszystkie odpady organiczne z działki: chwasty, skoszona trawa, drobne gałązki, liście,
o ile nie są porażone przez choroby i szkodniki, słoma, siano i itp. Do kompostowania można też przeznaczyć resztki
kuchenne z gospodarstw domowych, odpady po owocach i warzywach, fusy z kawy i herbaty, potłuczone skorupki jaj.
NIE KOMPOSTUJEMY:
- odpadków pochodzenia zwierzęcego, czyli kości, mięsa, całych jaj (dozwolone są same skorupki) i nabiału,
- zepsutej żywności,
- odchodów zwierzęcych,
- tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych,
- papieru kolorowego,
- materiałów i substancji zanieczyszczonych (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne).

CHCESZ PŁACIĆ MNIEJ?
KOMPOSTUJ I ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
Od 1 lipca br. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać
z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby otrzymać zniżkę należy:
- posiadać kompostownik przydomowy i kompostować w nim bioodpady, nie musi to być kompostownik dostarczony
przez urząd gminy
- złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zadeklaruje się
kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, będą
zobowiązani do zagospodarowania we własnym zakresie wszystkich wytworzonych przez siebie bioodpadów, tj. od tych
osób nie będą odbierane bioodpady. Będą oni również zwolnieni z obowiązku posiadania brązowego pojemnika. Stawka
opłaty w tym przypadku zostanie zmniejszone o 3 zł, a faktyczny koszt wyniesie 24 zł/osobę. Wzór i opis sposobu
wypełnienia takiej deklaracji znajduje się w niniejszym informatorze.
Właściciele nieruchomości, którzy nie będą kompostować bioodpadów i nie skorzystają ze zwolnienia nie musza składać
nowej deklaracji. Otrzymają oni w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeden pojemnik koloru
brązowego o pojemności 120 l. Stawka opłaty w takim przypadku wyniesie 27 zł/osobę.

Co zrobić by płacić mniej
1

Wytnij druk deklaracji ze stron 7-12.

2

Wypełnij zgodnie ze wzorem ze strony 5 i 6.

3

Do 10 sierpnia 2020 r. złóż deklarację, dzięki czemu skorzystasz ze zwolnienia już w lipcu.

4

Zdecyduj w jaki sposób dostarczysz deklarację: osobiście lub elektronicznie przez www.psary.pl.

5

Możesz skorzystać z interaktywnego formularza deklaracji na www.psary.pl. Gotową deklarację możesz
wydrukować lub wysłać elektronicznie, jeśli posiadasz proﬁl zaufany lub elektroniczny podpis.
6 Przy wejściu do budynku urzędu gminy znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do interaktywnego
formularza deklaracji. Możesz go wypełnić, wydrukować deklarację i złożyć ją na miejscu.
7 Pamiętaj o współwłaścicielu nieruchomości - jeśli istnieje należy wypełnić załącznik ZDO-1.
8 Po złożeniu deklaracji brązowy kosz na bioodpady zostanie odebrany z posesji.
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WZÓR WYPEŁNIENIA DEKLARACJI
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uzupełnić zgodnie z poniższym
wzorem.
Na stronie www.psary.pl jest dostępna interaktywna deklaracja, którą można wypełnić w prosty sposób i wydrukować
dokument do podpisu.
Uzupełnione deklaracje w związku z posiadaniem kompostownika i kompostowaniem w nim bioodpadów należy złożyć
w Urzędzie Gminy Psary w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
Możliwe jest też złożenie deklaracji w wersji elektronicznej jeśli właściciel nieruchomości posiada proﬁl zaufany.

W polu 1.1 należy
zaznaczyć złożenie
nowej deklaracji i wpisać
datę zaistnienia zmiany
np.1.07.2020 r., jeśli
chce się korzystać ze
zwolnienia w lipcudeklarację należy złożyć
do 10.08.2020 r.
Deklaracje złożone po
10.08.2020 r. będą
pozwalały na zwolnienie
od 01.08.2020 r. itd.

np. 01.07.2020

X

X

JAN KOWALSKI
XXXXXXXXXXX

PSARY
MALINOWICKA

100

42-512

PSARY

605 XXX XXX
jankowalski@poczta.com

Punkt 3.3 uzupełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania

5

W punkcie 2 należy
zaznaczyć właściwie:
podmiotem składającym
deklarację są właściciele
nieruchomości,
współwłaściciele oraz
osoby faktycznie
władający nieruchomością
np. posiadacze samoistni.
UWAGA! Zmiana
deklaracji w związku ze
zwolnieniem dotyczącym
kompostowania
bioodpadów w
kompostowniku powinna
być złożona przez osobę,
która złożyła pierwotną
deklarację.

W punkcie 3.1
zaznaczamy osobę
ﬁzyczną.
Datę urodzenia, imię
ojca i imię matki należy
uzupełnić jeśli nr pesel
nie został nadany

W punkcie 3.2 wpisać
aktualny adres
zamieszkania oraz
dane kontaktowe

W punkcie 5 zaznaczamy x TAK w przypadku posiadania
kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.
UWAGA! Mieszkańcy, którzy nie będą kompostować
bioodpadów NIE MUSZĄ składać nowych deklaracji wtedy bioodpady będą odbierane spod posesji.

W punkcie 4 wpisujemy adres
nieruchomości, z której odbierane są
odpady komunalne (nr działki wpisują
mieszkańcy, którzy uzupełniają deklarację
po raz pierwszy).

PSARY
100

MALINOWICKA

41-512

PSARY

X

W polu 6.1 wpisujemy
aktualną liczbę osób
zamieszkującą na
terenie nieruchomości
(należy podać
wszystkie osoby
mieszkające na danej
nieruchomości,
również dzieci)

4
27,00
108,00

4x3,00=12,00

96,00

JAN

KOWALSKI

01.07.2020

J.Kowalski

ANNA

W polu 6.3 należy
wpisać wynik
mnożenia 6.1x6.2

W punkcie 6.4 należy
pomnożyć ilość osób
zamieszkujących
nieruchomość przez
kwotę zwolnienia
(3,00 zł) i wpisać
wynik.
W polu 6.5 należy
wyliczyć miesięczną
kwotę opłaty (od poz.
6.3 należy odjąć 6.4)

KOWALSKA

01.07.2020

A.Kowalska

Pole 7 dotyczy informacji o załącznikach - np. jeśli właścicielami są małżonkowie należy
wypisać dane współmałżonka na załączniku ZDO-1 i zaznaczyć TAK
UWAGA! W przypadku braku współwłasności nie należy uzupełniać załącznika ZDO-1
i należy zaznaczyć NIE
Można dołączyć do deklaracji inne załączniki np. oświadczenie o braku zamieszkiwania
osób zameldowanych na danej nieruchomości, pełnomocnictwo wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej.

W punkcie 8 należy wpisać czytelnie
imię i nazwisko, datę i złożyć podpis,
jeśli zostanie dołączony załącznik
ZDO-1 to należy uzupełnić pkt.8.2 imię
i nazwisko np. współmałżonka
będącego właścicielem nieruchomości,
datę i podpis współmałżonka.

Wydawca: Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, tel. 32 29 44 920
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urzad@psary.com
www.psary.pl
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