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System gospodarki odpadami na terenie ZM GOAP od września 2020 r.  

Rodzinne Ogrody Działkowe 
 
Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) – należy przez to rozumieć ogrody w rozumieniu ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2176) 

 
Rodzinne Ogrody Działkowe zaliczane są do nieruchomości niezamieszkanych   

(kwalifikacja oraz opłata) 

Nowelizacja Ucpg kwalifikuje Rodzinne Ogrody Działkowe do nieruchomości niezamieszkanych. W tym 

zakresie po nowelizacji aktów prawa miejscowego Związku na terenie ROD obowiązywać będą stawki dla 

nieruchomości niezamieszkanych: 

• art. 6k ust. 2a Ucpg: Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki 

opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 5) 

w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 - 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki 

o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich 

pojemności.  

• art. 6 j ust. 3: W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub 

worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 

A stosowanie tej opłaty dla ROD określa: art. 6j ust. 3d: Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) 

stosuje się przepis ust. 3. 

 

Przystąpienie ROD do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP  

Zgoda na przystąpienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych do zorganizowanego przez Związek systemu 

odbioru odpadów komunalnych następuje dobrowolnie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie 

oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze względu na zmianę 

rozliczenia z ryczałtowego na pojemnikowy.  

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD, którzy nie przekażą do Związku swojej zgody 

na przystąpienie do zorganizowanego przez Związek systemu gospodarowania odpadami, powinni: 

• zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminną jednostką organizacyjną  

lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanym do RDR), 

• wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości, 

• dostosować zawarte umowy do zasad utrzymania czystości i porządku wyrażonych w znowelizowanym 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych 

regulaminów albo ich zmiany. 

Na mocy Statutu Związku Międzygminnego, pracownicy Zespołu Kontroli ZM GOAP będą prowadzić 

kontrole nieruchomości w zakresie posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi. Dodatkowo 

Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości będzie 

zobowiązany do osiągnięcia (w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych) 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku 

kalendarzowym – art. 9g Ucpg. 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Zmiana rozliczenia z opłaty ryczałtowej na opłatę za poszczególne rodzaje pojemników  

Jedną z najważniejszych zmian nowelizacji Ucpg dla ROD jest zakwalifikowanie tego typu nieruchomości  

https://sip.lex.pl/#/document/18057501?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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do nieruchomości niezamieszkanych. W tym zakresie na terenie ROD obowiązywać będą stawki opłat dla 

nieruchomości niezamieszkanych - art. 6k ust. 2a Ucpg. W związku z powyższym zmianie ulegnie system 

naliczania opłat dla ROD z opłaty ryczałtowej na opłatę za pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów 

komunalnych. Wnoszona opłata będzie dotyczyła pojemników dla poszczególnych rodzajów odpadów,  

tj. odpadów zmieszanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, 

szkło oraz bioodpady.    

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki 

Związek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża: 
• nieruchomości niezamieszkane, w tym ROD: w worki do gromadzenia odpadów zbieranych 

selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w ilości wynikającej ze złożonej deklaracji. 

Rodzinne Ogrody Działkowe na własny koszt powinny:  

• wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz odpadów 

zbieranych selektywnie – papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, 

bioodpady.  

Dodatkowo zgodnie z aktami prawa miejscowego odpady komunalne, tj. odpady zmieszane oraz odpady 

zbierane selektywnie – papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady 

można gromadzić także w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych.   

W celu umożliwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości powinni udostępnić 

posiadane pojemniki do oznakowania transponderem (chipem) oraz naklejką celem włączenia ich  

do systemu Związku. Udostępnienie pojemnika/ów będzie warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji 

usługi przez Związek.  

 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników  

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są gromadzić odpady komunalne w pojemnikach 

i/lub workach o łącznej pojemności i ilości dostosowanej do masy wytwarzanych odpadów, nie doprowadzając 

do przepełniania pojemnika, przy uwzględnieniu minimalnych normatywów dla częstotliwości odbioru raz na 

2 tygodnie: 

• dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych normatyw ten wynosi: pojemniki zbiorcze o pojemności 

uwzględniającej minimalny normatyw 50 l na każdą działkę na wszystkie frakcje odpadów łącznie  

w okresie sezonu, tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 października jednak co najmniej po jednym 

pojemniku o pojemności minimalnej 120 l na każdą frakcję zbieranych odpadów w okresie całego 

roku.  

 

Oznakowanie  i kolor pojemników 

Do dnia 30 czerwca 2022 roku dopuszcza się, aby zbiórka odpadów komunalnych była prowadzona  

w pojemnikach posiadających korpus i/lub wieko pojemnika w kolorze dedykowanym dla selektywnej zbiórki 

odpadów, tj.: a) niebieski – „Papier”, b) żółty –„Metale i tworzywa sztuczne”, c) zielony – „Szkło”, d) brązowy 

– „Bio”. Po tym terminie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29.12.2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zbiórka odpadów komunalnych 

powinna być prowadzona w pojemnikach w kolorze dedykowanym dla danej frakcji odpadów (cały pojemnik  

w kolorze – wieko oraz korpus).  

Dodatkowo zgodnie z nowelizacją aktów prawa miejscowego na terenie ZM GOAP pojemniki do gromadzenia 

odpadów zmieszanych powinny być w odpowiednim kolorze, tj. czarnym lub grafitowym (obowiązuje  

od 01.07.2022 r.), a także posiadać transponder (chip) i naklejkę z opisem właściwej dla nich frakcji odpadów. 

 

 

Wymagania dot. miejsc gromadzenia odpadów 

• Właściciel nieruchomości wyznacza miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości albo innym miejscu, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami 

Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.  
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• Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia odpadów wystawionych przed nieruchomość 

lub zalegających przed MGO, które nie podlegają odbiorowi z terenu nieruchomości w zamian  

za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 
Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów 

Właściciele nieruchomości zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Regulaminie. Od 1 września 2020 roku brak jest możliwości niesegregowania odpadów 

komunalnych, a uprawnieni pracownicy kontroli ZM GOAP będą kontrolować ten obowiązek.  Przypominamy 

także, że w tym zakresie obowiązek kontroli spoczywa na firmie obierającej odpady komunalne i od września 

br. na terenie naszej aglomeracji będzie obowiązywać specjalna Procedura postępowania dot. 

nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. Procedura ta może zostać uruchomiona w dwóch 

przypadkach, tj.: 

I. Procedura naruszenia prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych  

– pomarańczowa naklejka 

Uruchomienie procedury naruszenia prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych - firma 

odbierająca odpady będzie mogła przykleić pomarańczową naklejkę na worek/pojemnik, w przypadku gdy:   

• w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane zostały umieszczone: odpady wystawkowe, 

odpady poprodukcyjne, części samochodowe, gruz, odpady poremontowe, rozbiórkowe oraz inne 

odpady niestanowiące odpadów komunalnych, 

• w pojemniku/worku przeznaczonym na odpady zbierane selektywnie zostały umieszczone odpady 

wystawkowe, poprodukcyjne, części samochodowe, gruz, odpady poremontowe, rozbiórkowe oraz 

inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych, 

• w pojemniku przeznaczonym na bioodpady zostały umieszczone odpady wystawkowe, odpady 

poprodukcyjne, części samochodowe, gruz, odpady poremontowe, rozbiórkowe, inne odpady 

niestanowiące odpadów komunalnych, 

Uwaga!!!! Naklejka pomarańczowa oznacza konieczność dosegregowania odpadów przez właściciela 

nieruchomości. W powyższej sytuacji odbiorca  odpadów komunalnych nie odbiera odpadów do czasu 

dosegregowania oraz informuje ZM GOAP o naruszeniu.   

II. Procedura niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

– żółta, zielona, czerwona naklejka 

Uruchomienie procedury niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych - firma 

odbierająca odpady będzie mogła przykleić żółtą naklejkę na worek/pojemnik, w przypadku gdy:   

• w pojemniku/worku na metale i tworzywa sztuczne znalazły się odpady zmieszane, bioodpady, papier, 

szkło,  

• w pojemniku/worku na szkło znalazły się odpady zmieszane, bioodpady, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, papier, 

• w pojemniku/worku na papier znalazły się odpady zmieszane, bioodpady, tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania wielomateriałowe, szkło, 

• w pojemniku przeznaczonym na bioodpady znalazły się odpady zmieszane, papier, tworzywa 

sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło. 

Naklejka żółta oznacza konieczność dosegregowania odpadów. W powyższej sytuacji firma odbierająca 

odpady nie odbierze ich oraz informuje Związek o braku stosowania selektywnej zbiórki odpadów. Po 

otrzymaniu żółtej naklejki firma odbierająca odpady w terminie odbioru odpadów zmieszanych dokonuje 

kontroli odpadów, które powinny zostać dosegregowane (kontroli podlega sprawdzenie czy właściciel 

nieruchomości dokonał dosegregowania odpadów dla których odnotowano niedopełnienie obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych).  

Jeśli odpady zostały dosegregowane to zostaną one odebrane w kolejnym terminie odbioru dla danej frakcji 

odpadów. Wtedy firma odbierająca odpady usuwa żółtą naklejkę z pojemnika, natomiast w przypadku 

gromadzenia odpadów w workach, umieszcza na żółtej naklejce naklejkę zieloną.   

Natomiast jeśli odpady nie zostały dosegregowane firma odbierająca odpady przykleja czerwoną 

naklejkę oraz odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w przypadku 
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nieselektywnego gromadzenia odpadów w systemie workowym, czerwona naklejka zostanie umieszczona na 

pojemniku do gromadzenia Odpadów zmieszanych). 

W przypadku stwierdzenia przypadków niesegregacji Związek jest uprawniony do naliczenia  stawki opłaty 

podwyższonej o wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość 

stawki ustalonej (art. 6k ust. 3 Ucpg). 

UWAGA!!! Czerwona naklejka oraz odebranie odpadów jako niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne stanowi podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie dopełniono obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Inne wymagania dot. selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

• Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem ich w odpowiednich workach lub pojemnikach, jeśli rodzaj 

materiału na to pozwala, powinny być trwale zgniecione. Nie zaleca się mycia odpadów opakowaniowych 

przed umieszczeniem ich we właściwym pojemniku bądź worku. 

• Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, szkło, powinny być umieszczane bez zawartości w pojemnikach lub workach. 

• Dopuszcza się gromadzenie bioodpadów w workach biodegradowalnych/kompostowalnych 

(spełniających normę i oznaczone normą PN-EN 13432:2002) bądź w workach papierowych. Zabrania  

się umieszczania w pojemnikach brązowych bioodpadów zgromadzonych w workach i opakowaniach  

z tworzyw sztucznych.  

 
Bioodpady – odbiór i gromadzenie  

• Zniesienie limitowania odbioru bioodpadów dla ROD. Odbiór bioodpadów z terenu nieruchomości 

niezamieszkanych, w tym ROD odbywa się w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na 

tydzień, zgodnie ze złożoną deklaracją, przy uwzględnieniu wariantów dotyczących częstotliwości 

odbioru odpadów komunalnych w miesiącu wskazanych w § 12 Uchwały szczegółowej.  

• Bioodpady gromadzi się w pojemnikach o pojemności minimalnej 120 l bądź w pojemnikach 

podziemnych lub półpodziemnych o pojemności minimalnej od 300 l. Dopuszcza się także gromadzenie 

bioodpadów w postaci trawy, liści oraz rozdrobnionych gałęzi w pojemniku typu kontener.  

 
Papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło – odbiór i gromadzenie  

• Papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – odbiór nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, szkło – odbiór nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją, 

przy uwzględnieniu wariantów dotyczących częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w miesiącu 

wskazanych w § 12 Uchwały szczegółowej. 

• Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach o pojemności minimalnej 120 l, bądź  

w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o pojemności minimalnej 1 300 l lub w workach  

o pojemności 120 l.  

 
Odpady komunalne zmieszane – odbiór i gromadzenie   

• Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się wyłącznie w pojemnikach o pojemności 

minimalnej 120 l bądź w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o pojemności minimalnej  

1 300  l.  

• Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją, przy uwzględnieniu wariantów dotyczących 

częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w miesiącu wskazanych w § 12 Uchwały szczegółowej. 

Odpady wystawkowe – brak odbioru z Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Brak odbioru odpadów wystawkowych –  Rodzinne Ogrody Działkowe zgodnie z nowelizacją Ucpg zaliczane 

są do nieruchomości niezamieszkanych, gdzie w ramach pobranych opłat ZM GOAP nie zapewnia odbioru 

odpadów wystawkowych.  
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Odpady kierowane do PSZOK 

Rodzinne Ogrody Działkowe zgodnie z nowelizacją Ucpg traktowane są jako nieruchomości niezamieszkane. 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszanych 

PSZOK przyjmuje bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: papier; metale i tworzywa sztuczne; szkło; 

opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi 24 worki o pojemności 

120 l na nieruchomość.  

 
Włączenie punktów skupów surowców wtórnych do systemu Związku 

• Do systemu Związku włączono Punkty skupu surowców wtórnych, które przyjmują od właścicieli 

nieruchomości zamieszkanych, niezamieszanych, w tym ROD oraz nieruchomości rekreacyjnych surowce 

wtórne określone przez te punkty. 

• Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktów skupu surowców wtórnych wraz z wykazem 

przyjmowanych w nich surowców wtórnych, dostępne są na stronie internetowej Związku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


