
INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Zasady funkcjonowania systemu 

System gospodarowania odpadami gospodarczymi w Gminie Troszyn zakłada podział nieruchomości na: 

- nieruchomości zamieszkałe 

- nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza 

  Nieruchomości zamieszkałe 

Każdy właściciel „nieruchomości zamieszkałej” jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji określony Uchwałą Nr 

XIII/88/2020 Rady Gminy Troszyn z dnia 24 stycznia  2020 roku  dostępny są w Urzędzie Gminy w  Troszynie , 

na stronie internetowej gminy: http://www.troszyn.pl/  

Terminy i wysokość wnoszenia opłat  

 

Opłaty należy dokonywać kwartalnie w nieprzekraczalnych terminach: 

 

Za I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do dnia 15 kwietnia 2022 

Za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do dnia 15 lipca 2022 

Za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do dnia 15 października 2022 

Za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do dnia 15 stycznia 2023 

 

 Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 
 

 25,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny, 

 20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane  

w przydomowym kompostowniku. 

 

 

W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są 

do ich segregacji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej, tj. 50,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną 

nieruchomość. 

 

 

Deklarowaną kwotę należy wpłacać do dnia 15-go każdego kwartału na nr konta bankowego:  

BS Goworowo O/Troszyn    63 8915 0003 0010 0003 2000 0260  

Pod nazwą „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 

 

Dokonując opłaty należy podać dokładne dane identyfikacyjne z deklaracji tj. imię, nazwisko, adres 

nieruchomości z której są odbierane odpady komunalne oraz w tytule przelewu wpisać „opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

Druki przelewów do wnoszenia opłat za odpady komunalne dostępne są w Urzędzie Gminy w Troszynie. 

https://bip.dlugosiodlo.pl/uchwaly.php?id=1340
https://bip.dlugosiodlo.pl/uchwaly.php?id=1340


 

 Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza 

Informacja dla właścicieli/użytkowników nieruchomości na których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, instytucjonalna itp. 

Właściciele/użytkownicy nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza są zobowiązani do 

podpisania umowy z właściwym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Troszyn,  

Wykaz przedsiębiorstw 

prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

które są wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Troszyn znajduje się  na stronie 

internetowej Gminy http://www.troszyn.pl/ w zakładce BIP i w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej 

 

Właściciel/użytkownik nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, na żądanie 

właściwego organu zobligowany jest do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. 

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się 

firma: Konsorcjum firm  

Lider Konsorcjum : RDF Sp. z o. o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka                     

Członek Konsorcjum: MPK PURE HOME Sp. z o. o. w restrukturyzacji, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 

Ostrołęka 

 

Rodzaje odbieranych odpadów 

 

 w worku żółtym *: metale i tworzywa sztuczne, 

 w worku zielonym *: szkło opakowaniowe, 

 w worku niebieskim *: papier i tektura, 

 w worku brązowym *: bioodpady 

 zmieszane ( odpady resztkowe powstałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki, w tym popiół): 

odpady umieszczane są w pojemniku. 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe-

odbierane będą dwa razy w roku w terminie uzgodnionym  z przedsiębiorcą odbierającym odpady 

komunalne 

 

 Uwaga 

 Każdy właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w pojemnik na  odpady 

resztkowe ( zmieszane) 

 Worki na odpady selektywne (żółty, zielony, niebieski, brązowy) dostarcza firma wywozowa. 

Obowiązki firmy odbierającej odpady komunalne 

Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek odbierać odpady komunalne w każdej ilości (również worki 

dodatkowo wystawione obok pojemników). W przypadku odpadów segregowanych pracownicy powinni 

pozostawić nowy worek za każdy worek napełniony odpadami. Kierowcy nie mają prawa pobierać 

dodatkowych opłat za odpady, nie mają również upoważnienia do udzielania informacji.  



O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących odbioru odpadów prosimy informować Urząd Gminy   

w Troszynie– tel. 29-767 10 53 

Zasady właściwej segregacji 

Worek żółty (metale i tworzywa sztuczne) 

Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać 

 butelki po napojach, 

 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, 
proszkach, płynach do mycia naczyń), 

 opakowania po produktach spożywczych,  

 złom żelazny i metale kolorowe 

 plastikowe zakrętki, 

 plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, 

 puszki po napojach, sokach, 

 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), 

 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników. 

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. 

 strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).  

 zużyte baterie i akumulatory, 

 

Worek zielony (szkło opakowaniowe) 

Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać 

 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

 butelki po napojach alkoholowych, 

  szklane opakowania po kosmetykach. 

Prosimy nie tłuc szkła. Grozi rozerwaniem worka oraz zagraża bezpieczeństwu 
przy odbiorze. 

 szkło stołowe - żaroodporne, 

 ceramika, doniczki, 

 znicze z zawartością wosku, 

 żarówki i świetlówki, 

 szkło kryształowe, 

 nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 

 termometry i strzykawki, 

 monitory i lampy telewizyjne, 

 szyby okienne i zbrojone, 

 szyby samochodowe, 

 lustra i witraże, 

 fajans i porcelana, 

  reflektory, 

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

Worek niebieski (papier) 

Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać 

 opakowania z papieru lub tektury, 

 gazety i czasopisma, 

 katalogi, prospekty, foldery, 

 książki i zeszyty,  

 papier szkolny i biurowy, 

 torebki papierowe, 

 papier pakowy. 

Prosimy zgnieść kartony przed wrzuceniem do worka. 

 papier powlekany folią i kalkę, 

 kartony po mleku i napojach, 

 worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

 tapety,  

 pieluchy jednorazowe, podpaski, podkłady, 

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

Worek brązowy (bioodpady zielone) 

Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać 

 odpady ogrodowe: 

 ściętą trawę, 

 liście, 

 drobne gałęzie, 

 chwasty, 

  spadłe owoce, 

 małe kawałki drewna, 

 odpady po owocach i warzywach 

 kości,  

 tkanin, 

 mięsa, 

 płynnych resztek jedzenia, 

 odchodów zwierzęcych, 

 materiałów nieorganicznych, 

 sztucznych materiałów organicznych, 

 papieru, 



 odpady kuchenne: 

 obierki i resztki po owocach i warzywach, 

 fusy po herbacie i kawie z filtrem papierowym,  

 resztki produktów mleczarskich 

 herbata ekspresowa z filtrem papierowym, 

 skorupki od jajek,  

 stary chleb, 

 zepsuta żywność z wyłączeniem produktów mięsnych 

 papierosów, 

 popiołu, 

 zmiotek ulicznych 

 Pojemnik na odpady zmieszane 

Do tego pojemnika można wrzucać Do tego pojemnika nie można wrzucać 

 wszystko, czego nie można  posegregować   odpadów, które jeszcze można posegregować 

Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Troszyn , traktowane są jako odpady zmieszane. 

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika, a jego nie posiadają  lub  nie 

kompostują odpadów  w kompostowniku przydomowym  wójt w drodze decyzji może stwierdzić utratę prawa 

do zwolnienia przysługującego za kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku 

przydomowym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami może 

nastąpić  nie wcześniej niż po upływie  6 miesięcy od dnia, w którym decyzja  o utracie prawa  do tego 

zwolnienia  stała się ostateczna  i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami. Komunalnymi. 

 W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego  zbierania odpadów  komunalnych , 

podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowanie odpady komunalne i powiadamia o 

tym wójta i właściciela nieruchomości. Wójt  na podstawie w/w powiadomienia określa w drodze decyzji   

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi za miesiąc lub miesiące, stosując  wysokość 

stawki opłaty podwyższonej  - 50,00 zł od osoby za miesiąc. 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY TROSZYN 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy kto wnosi opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, może korzystać z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK). 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonym przez Gminę Troszyn, 

zlokalizowanym na terenie Zakładu Obsługi Rolnictwa przy ul. Polnej 15 właściciele nieruchomości mogą 

dostarczać we własnym zakresie zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady komunalne: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,  

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,  

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne,  

4) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

6) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia,  

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igły i strzykawki,  

8) zużyte baterie i akumulatory,  

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe  

10) odpady tekstyliów i odzieży  

11) zużyte opony ( 4 szt. rocznie na nieruchomość) 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (Bezpłatnie do PSZOK można dostarczać 

wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót 

nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę w ilości nie większej 100 kg rocznie na nieruchomość). 

https://bip.dlugosiodlo.pl/upload.php?id1=5075&id2=0907b8f902e8c6fdf38fb32b0b4ecbe0
https://bip.dlugosiodlo.pl/upload.php?id1=5075&id2=0907b8f902e8c6fdf38fb32b0b4ecbe0


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, 

rolniczej w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.  

Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia 

w/w odpadów,  jeżeli nie są odpadami zebranymi selektywnie. 

Oddający odpady do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:  

1) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady,  

2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez 

znaki informacyjne lub pracowników obsługi punktu. 

SPRAWY PORZĄDKOWE 

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego 

1. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego położonych wzdłuż nieruchomości, w tym z chodników, 

przejść, bram. 

 2. Śnieg i lód oraz błoto należy pryzmować przy krawężniku 

 

Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

 

1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie nieruchomości 

pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiornikach 

bezodpływowych.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, związane z ich bieżącą eksploatacją 

dozwolone są na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady i zanieczyszczenia gromadzone 

są w sposób umożliwiający ich usunięcie oraz naprawy te nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby. 

 

 


