
SYSTEM SEGREGOWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

w Gminie Miasto Ko³obrzeg

www.zielony.kolobrzeg.eu

Przewodnik po odpadach
czyli jak postêpowaæ z odpadami komunalnymi  



SYSTEM SEGREGOWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

w Gminie Miasto Ko³obrzeg

Przewodnik po odpadach
czyli jak postêpowaæ z odpadami komunalnymi  

www.zielony.kolobrzeg.eu

Urz¹d Miasta Ko³obrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Ko³obrzeg

www.kolobrzeg.pl



Drodzy Mieszkańcy!

Ministerstwo Środowiska chcąc poprawić efektywność segregacji 
odpadów komunalnych, na terenie całego kraju, wprowadziło 
Jednolity System Segregacji Odpadów. Od tej pory odpady będą 
dzielone na pięć frakcji. Do pojemnika niebieskiego trafi papier, do 
zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do 
brązowego – odpady ulegające biodegradacji, do czarnego natomiast 
odpady zmieszane.

System nie jest nowy, a został poszerzony, co jest konieczne ze 
względów ekologicznych i prawnych. Kołobrzeg skorzystał z mo-
żliwości okresu przejściowego, dlatego u nas rozszerzony system 
wchodzi z dniem 1 kwietnia 2018 r. Dzięki samorządom oraz 
wysiłkowi mieszkańców przy segregowaniu odpadów Polska, jak też 
sam Kołobrzeg, zamierza skokowo zwiększyć ilość odzyskiwanych do 
recyklingu surowców, by móc osiągnąć wysokie poziomy odzysku 
surowców, tym samym nie płacić wysokich kar, które negatywnie 
przełożyłyby się na miesięczną opłatę ponoszą przez mieszkańców. 
Ponadto, poszerzenie systemu pozwoli wspólnie wypracować 
pozytywny efekt dla środowiska. 

PAMIĘTAJMY!

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się
w domu. Oddzielajmy surowce od śmieci, które nie nadają się do 
powtórnego przetworzenia. Segregowanie odpadów przynosi też 
korzyści finansowe – segregując, zapłacimy mniej za odbiór śmieci. 
Jeśli będziesz pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, 
opłata za odbiór śmieci będzie wyższa.

O tym wiedzą nawet dzieci, segregować trzeba śmieci!



Segregacja a wymogi UE

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest koniecz-
ność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych 
recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Kołobrzeg 
musi uzyskać 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Nieosiągnięcie
w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie 
skutkowało nałożeniem na Gminę wysokich kar pieniężnych.

Selektywna zbiórka odpadów

Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny 
aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem 
sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. 
Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka stały się 
problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia 
społecznego. Stąd właśnie to wspólne działanie jest celem ochrony 
środowiska, w którym żyjemy są konieczne dla naszego własnego 
dobra i bezpieczeństwa.

Niestety często okazuje się, iż nie każdy zdaje sobie sprawę
z tego problemu, nie każdy też wie jak postępować aby włączyć się
i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak 
stosować się do zasad jej funkcjonowania.

Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania
i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. 
Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już
w naszych domach i mieszkaniach.

Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci 
jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie znaczących 
ilości surowców wtórnych.



Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w któ-
rych obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej 
okolicy oraz ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych. 

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest 
poważne potraktowanie tematu. 

Selektywna zbiórka powinna obejmować również odpady tzw. 
niebezpieczne. Powoduje to m.in. znaczne zmniejszenie toksyczności 
odpadów komunalnych trafiających na składowisko. Obniża koszty 
jego eksploatacji oraz zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. 
Posegregowane odpady niebezpieczne muszą jednak mieć zape-
wniony odbiór i być poddane unieszkodliwianiu (np. akumulatory, 
oleje, rtęciówki, przeterminowane leki).

Pozyskanie surowców wtórnych

Korzyści wynikających z pozyskania i przetwarzania surowców 
wtórnych nie trzeba chyba uzasadniać. Warto jednak zwrócić uwagę 
na parę ważnych elementów.

Selektywna zbiórka odpadów opiera się głównie na:

• Zbiórce surowców wtórnych do przeznaczonych specjalnie na ten 
cel pojemników.

• Zbiórce odpadów „niebezpiecznych”, w zależności od rodzaju, do 
specjalnych pojemników w wyznaczonych punktach na terenie 
gminy.

• Sortowaniu i przeładunku zebranych surowców wtórnych.
• Transportu surowców wtórnych i odpadów „niebezpiecznych” do 

odbiorcy (producenta) lub miejsca utylizacji.

Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko!



Najczęściej występującym przy selektywnej zbiórce problemem 
jest zanieczyszczenie surowców wtórnych innego rodzaju odpadami. 
Mieszkańcy często z niedoinformowania, niezrozumienia lub po 
prostu lenistwa, wrzucają swoje odpady do nieodpowiednich 
pojemników. Dlatego niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej 
edukacji i informacji o celach i metodach zbiórki. Mimo wszystko, 
konieczne jest w większości przypadków sortowanie wyselekcjo-
nowanych i zebranych surowców w specjalnie do tego celu przezna-
czonej sortowni. Obecne technologie nie pozwalają na odzysk lub 
przetworzenie wszystkich rodzajów odpadów. Dlatego ważne jest by 
w pojemnikach do segregacji znalazły się odpady, które można poddać 
recyklingowi.

Każdy z NAS powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość 
powstających odpadów. Wyrzucanie śmieci czy nawet segregacja nie 
jest rozwiązaniem. Najlepiej zagospodarowane odpady to takie 
odpady, które w ogóle nie powstają. Zapobiegać powstawaniu odpa-
dów możemy w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już w trakcie 
robienia zakupów. Wybieramy towary porządnie opakowane lecz nie 
koniecznie w dużą ilość opakowań. Możemy wybrać towary w opa-
kowaniach wielokrotnego użytku.



Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad,
zobacz podpowiedzi:

POJEMNIK NIEBIESKI

PAPIER

POJEMNIK ZIELONY

SZKŁO

• gazety, 
czasopisma

•  katalogi, 
prospekty, foldery

• papier szkolny
i biurowy,

• książki, zeszyty

• torebki
i worki papierowe

• papier pakowy

• pudełka 
kartonowe
i tekturowe

PAMIĘTAJ:
w miarę

możliwości
usuń zszywki,

metalowe części
i plastikowe
elementy!

• papieru 
termicznego
i drukarskiego

• kartonów po 
mleku i napojach

• worków po 
nawozach, 
cemencie
i innych 
materiałach 
budowlanych

• bezbarwne
i kolorowe butelki, 
słoiki szklane po 
napojach
i żywności

• butelki po 
napojach 
alkoholowych

• szklane 
opakowania po 
kosmetykach

• szkła 
żaroodpornego

• zniczy
z zawartością 
wosku

• żarówek
i świetlówek

• reflektorów

• opakowań po 
lekach, 
rozpuszczal-
nikach, olejach 
silnikowych

• luster

• szyb okiennych i 
zbrojonych

• monitorów i lamp 
telewizyjnych

• termometrów
i strzykawek

Ręczniki
papierowe

i chusteczki
wrzucaj

do resztkowych!

Wrzucaj
opakowania

szklane
bez zawartości.

Zakrętki i kapsle
wrzucamy

do metali i tworzyw
sztucznych!

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY WRZUCAMY NIE WRZUCAMY



• opakowania
po chemii 
gospodarczej
i kosmetykach

• butelki po 
napojach typu 
PET, PE

• plastikowe 
zakrętki

• plastikowe torebki, 
worki, reklamówki
i inne folie

• plastikowe 
opakowania 
żywności

• plastikowe 
skrzynki, doniczki, 
wiaderka

• puszki po 
napojach

• kapsle

• drobny złom 
żelazny i metali 
kolorowych 

• butelek
i pojemników
z zawartością

• opakowań po 
lekach i zużytych 
artykułów 
medycznych

• opakowań po 
olejach 
silnikowych

• części 
samochodowych

• zużytych baterii
i akumulatorów

• puszek
i pojemników po 
farbach i lakierach

• zużytego sprzętu 
elektronicznego
i AGD

• odpadki warzywne
i owocowe
(w tym obierki itp.)

• gałęzie drzew
i krzewów

• skoszoną trawę, 
liście, kwiaty

• trociny i korę 
drzew

• resztki jedzenia

• leków

• drewna impregno-
wanego

• płyt wiórowych
i MDF

• innych odpadów 
komunalnych
(w tym 
niebezpiecznych)

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

POJEMNIK ŻÓŁTY

METAL I TWORZYWA

SZTUCZNE

POJEMNIK BRĄZOWY

BIO

PAMIĘTAJ:
wrzucaj opakowania

bez zawartości
zgnieć butelki

i puszki!
Odkręć i zgnieć

przed wyrzuceniem!

Wrzucaj TYLKO
resztki jedzenia

w postaci STAŁEJ!

METAL

I TWORZYWA

SZTUCZNE

METAL

I TWORZYWA

SZTUCZNE BIO



POJEMNIK CZARNY

RESZTKOWE
(pozostałe po segregacji)

• zabrudzony, tłusty papier

• papier powlekany folią

• ceramikę, doniczki, porcelanę, 
kryształy

• szkło okularowe

• popiół z węgla kamiennego

• ziemię i kamienie

• zużyte ubrania, buty

• gumowe uszczelki do słoików

• kości zwierząt

• odchody zwierząt

• odpady niehigieniczne

• odpadów niebezpiecznych 
(baterii, żarówek, farb, 
rozpuszczalników, tuszy do 
drukarek)

• lekarstw

• drobnych sprzętów elektrycznych
i elektronicznych

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

Miejskie Stacje Minielektroodpadów (MSM)

Kołobrzeg posiada 14 Miejskich Stacji Minielektroodpadów (MSM), do 
których wszyscy mieszkańcy mogą BEZPŁATNIE, a przede wszystkim 
zgodnie z prawem oddać drobne elektroodpady takie jak:
 • zużyte płyty CD
 • zużyte baterie
 • zużyte żarówki
 • zużyte tonery
 • zużyte telefony komórkowe i ładowarki.



MSM mieszczą się przy ulicach:

Nowogródzkiej, Ratuszowej, Janiska, Koniecpolskiego, Norwida, 
Tuwima, Szymanowskiego, Jedności Narodowej, Słowińców, Solnej, 
Szarych Szeregów, Helsińskiej, Klonowej, oraz Grzybowskiej.

MSM składają się z 7 tub. Każda z tub posiada swój otwór wrzutowy 
oraz oznaczenie na jakie elektroodpady jest przeznaczona.
Zbudowana jest w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały 
środowisku konstrukcja zapobiega przedostaniu się wody do wnętrza, 
otwory wrzutowe są odpowiedniego kształtu co uniemożliwia 
wrzucenia do tuby odpadów innych niż te, na które została prze-
znaczona. Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych żarówek wypeł-
niona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu. 

Nie wrzucaj jak leci – segreguj śmieci



Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)

W ramach wniesionej opłaty za odbiór odpadów komunalnych każdy 
właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg może BEZPŁATNIE oddać odpady problemowe takie, jak:

• opakowania po farbach, lakierach i chemii gospodarstwa 
domowego,

• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• odpady zielone,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (w ramach obowiązującego 

limitu) pochodzące z drobnych prac,
• szkło,
• papier i tekturę,
• tworzywa sztuczne,
• metale,
• tekstylia i odzież,
• opakowania wielomateriałowe,
• świetlówki i żarówki,
• chemikalia.

PSZOK czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 
10:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 16:00, natomiast
w miesiącach od czerwca do sierpnia PSZOK czynne będą od 
poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 21:00.

PAMIĘTAJ!
Przywożąc odpady problemowe do PSZOK zabierz ze sobą kopię 
informacji o przyjęciu deklaracji przez urząd, ten dokument jest 
podstawą bezkosztowego przyjęcia odpadów „na bramie”.



UWAGA!

PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci! To ogrodzone, zadbane miejsce, nad 
którym stały nadzór pełnią wykwalifikowani pracownicy, a odpady 
przekazywane przez mieszkańców będą na bieżąco odbierane.
Odpadów z demontażu pojazdów NIE WOLNO kierować do PSZOK, należy 
przekazywać je do stacji demontażu pojazdów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, może bez 
dodatkowych opłat przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które po-
wstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowo-budowlanych 
prowadzonych samodzielnie, w ilości do 0,7 Mg/rok w przypadku 
nieruchomości jednorodzinnych, natomiast w przypadku nieruchomości 
wielolokalowych:

a. do 7 lokali - w ilości do 1,2 Mg/rok,
b. od 8 do 50 lokali – w ilości do 3,0 Mg/rok,
c. od 51 do 100 lokali – w ilości do 4,5 Mg/rok,
d. powyżej 100 lokali – w ilości do 6,0 Mg/rok.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiórkowe sta-
nowiące odpady komunalne zostaną odebrane w punktach selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w ramach przyznanego limitu, tj.:

1. do 300 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości o powierzchni 
2do 50 m ;

2. do 700 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości o powierzchni 
2 2

od 51 m  do 200 m ;
3. do 1200 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości o powierzch-

2 2ni od 201 m  do 400 m ;
4. do 3000 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości o powierzch-

2 2
ni od 401 m  do 500 m ;

5. do 4500 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości o powierzch-
2

ni powyżej 500 m



Odpady wielogabarytowe

Tak jak dotychczas odpady wielogabarytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny odbierane będą według ustalonych 
harmonogramów z terenu posesji zamieszkałej 2 razy do roku 
(wiosna, jesień).

Terminy odbioru będą ustalane i znane z dużym wyprzedzeniem. 
Odpady winne być gromadzone w dniu odbioru w miejscu nie 
utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów do nich 
przyległych. W razie potrzeby poza terminem uwzględniającym z 
harmonogramem odpady wielogabarytowe można nieodpłatnie 
oddać do PSZOK.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju 
części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, 
ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 
spłuczki, grzejniki, płytki, wykładziny pcv, rolety jak również części 
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, 
odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi 
oraz opony.

Odpady wielkogabarytowe wymagają czynności demontażowych, 
które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu. 
Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości i masy 
odpadów przed ich składowaniem. Wszystkie urządzenia elektryczne
i elektroniczne utylizowane są oddzielnie od odpadów wielkogaba-
rytowych.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, może bez dodatko-
wych opłat przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych odpady wielkogabarytowe w ilości do 1 Mg rocznie dla 
każdej nieruchomości.



Przeterminowane leki

Leki zawierają substancje wpływające negatywnie na środowisko 
naturalne, a nawet zdrowie i życie ludzi. Związki chemiczne zawarte
w lekach działają niszcząco na glebę i wodę, zatruwają żyjące w nich 
rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet przez kilka-
dziesiąt lat.

Z tego powodu nie wolno wyrzucać leków wraz z innymi odpadami 
komunalnymi do przydomowych pojemników. Substancje te wyma-
gają oddzielnej, kontrolowanej zbiórki i właściwego unieszko-
dliwienia.

Nigdy nie należy wyrzucać leków do toalety ani odpływu 
umywalki czy wanny niezależnie od formy leku (np. w kroplach lub 
syropie). Oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować ze ścieków 
substancji zawartych w lekach. Rozpuszczone leki wpływają w ten 
sposób do rzek i przenikają do wód gruntowych.
 
Apteki prowadzące zbiórkę przeterminowanych leków:

 1. Apteka PRIMA, Pl. Ratuszowy 5A/2 , 78-100 Kołobrzeg
 2. Apteka Dr.Max, ul. Koszalińska 36, 78-100 Kołobrzeg
 3. „Apteka na Słowińców”, ul. Słowińców 8/1, 78-100 Kołobrzeg
 4. Apteka Zachodnia, ul. Wylotowa 12a, 78-100 Kołobrzeg
 5. Apteka „Pod Lwem”, ul. Orłowskiego 48 78-100 Kołobrzeg
 6. Apteka na Dubois, ul. Dubois 29, 78-100 Kołobrzeg
 7. Apteka „Przy szpitalu”, ul. Łopuskiego 34 78-100 Kołobrzeg
 8. Apteka Całodobowa, ul. Mariacka 14 78-100 Kołobrzeg
 9. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg
 10. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Wschodnia 3 78-100 Kołobrzeg
 11. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Dworcowa 1 78-100 Kołobrzeg
 12. Apteka Dyżurna, ul. Słowińców 9/37, 78-100 Kołobrzeg (apteka 

dodatkowo zbiera inne odpady, które zawierają żywe drobno-
ustroje lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia 
materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby
u ludzi i zwierząt).

 13. Apteka „Na Młyńskiej”, ul. Młyńska 12 78-100 Kołobrzeg



JAK WYTWARZAĆ MNIEJ ODPADÓW?

Po pierwsze reklamówki. Rocznie ludzkość zużywa ich ok. biliona. 
Po każdych zakupach lądują w koszu, a jeśli nie, to i tak nie można ich 
wykorzystać więcej niż dwa – trzy razy. Prostym sposobem jest 
zabieranie ze sobą na zakupy ekologicznej torby wielokrotnego 
użytku, która będzie nam służyć przez długi czas.

Większe opakowania. Kupując wodę w butelce 1.5 litra zużywamy 
mniej plastiku, niż kupując trzy wody w butelkach 0.5 litra. To samo 
tyczy się innych produktów. Nie dość, że wytwarzamy mniej śmieci, to 
kosztuje to dużo mniej.

Produkty wysokiej jakości. Zazwyczaj jest tak, że produkt droższy, 
dłużej wytrzymuje. Tak więc warto zainwestować w jakąś rzecz, która 
posłuży nam przez kilka lat, niż coś taniego i co roku to wymieniać

Znacznie bardziej opłaca się kupno produktów w opakowaniach 
ekologicznych, do których zostało zużyte mniej materiału. W danej 
chwili powstaje wiele takich rzeczy m.in. butelki na które 
wyprodukowanie zużywa się o połowę mniej plastiku. Będąc w 
sklepie, szukajmy produktów w takich opakowaniach. Nie kosztuje nas 
to więcej, a pomożemy środowisku.

Są to rzeczy tak proste, tak zwyczajne, codzienne. Jednak zmiana 
złych nawyków może wpływać bardzo na zmniejszenie ilości 
odpadów, a przez to pomagamy chronić środowisko.



Nieruchomości zamieszkałe

• Pamiętaj aby rokrocznie złożyć deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od 
otrzymania ostatniej faktury za wodę od dostawcy wody;

• Harmonogram odbioru dostępny jest na stronie:

www.zielonykolobrzeg.eu

• Sposób segregacji:
 pojemniki na posesji:

1. żółty – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
2. brązowy – BIO,
3. czarny – ODPADY RESZTKOWE;

 oraz dzwony w dogodnych lokalizacjach :
4. niebieski – PAPIER
5. zielony - SZKŁO

Nieruchomości niezamieszkałe

Z dniem 1 lipca 2018 roku zacznie obowiązywać gminny system 
gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmie nierucho-
mości niezamieszkałe na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

W związku z tym, na każdym właścicielu nieruchomości nieza-
mieszkałej (nieruchomość, na której nie zamieszkuje żaden 
mieszkaniec, a prowadzona jest działalność gospodarcza) będzie 
ciążył obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, w którym 
powstały odpady komunalne. 



WAŻNE !

Od 1 lipca 2018 roku Twoja umowa na odbiór odpadów komunalnych 
powinna zostać rozwiązana.
Od 1 lipca 2018 roku właściciel nieruchomości niezamieszkałej sam 
wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady.
Właściciel nieruchomości zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 
zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią 
liczbę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. 

Koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki nie jest wkalkulo-
wany w stawkę opłaty braną do obliczeń wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami wyliczaną w deklaracji. 

Właścicielu nieruchomości przygotuj miejsce na pojemniki w prze-
myślany sposób – dogodny dojazd dla odbierającego odpady, dogod-
ność w użytkowaniu oraz zabezpieczy pojemniki przed ewentualnymi 
niechcianymi „podrzutkami” odpadów niezgodnych z przeznacze-
niem pojemników.

Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów są ujęte w har-
monogramie wywozu odpadów podanym do wiadomości publicznej 
(www.zielony.kolobrzeg.eu). Tak, by każdy właściciel nieruchomości 
wiedział kiedy nastąpi opróżnienie konkretnego pojemnika
z odpadami.      



Jeżeli ktokolwiek będzie potrzebował pomocy przy prawidłowym 
wypełnieniu deklaracji lub będzie miał jakiekolwiek pytania 
dotyczące działania systemu zbiórki odpadów komunalnych 
urzędnicy z Wydziału Komunalnego w Referacie Gospodarka 
Odpadami chętnie Państwu pomogą. Wytłumaczą, pomogą wypełnić 
deklarację, poinformują o terminach płatności i szczegółach wywozu 
odpadów. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do Urzędu Miasta Kołobrzeg do 
pokoju nr 23 mieszczącego się w Ratuszu Miejskim. Można do nas 
zatelefonować pod nr (94) 35 51 wew. 603, 625, 629. 

W sprawach księgowych dotyczących wysokości opłat za odpady 
komunalne, zaległości w płatnościach i nadpłatach proszę się 
kontaktować z Referatem Windykacji i Egzekucji pokój nr 116 
(budynek główny Urzędu Miasta Kołobrzeg), tel.: (94) 35 51 609.
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Urz¹d Miasta Ko³obrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Ko³obrzeg

www.kolobrzeg.pl

www.zielony.kolobrzeg.eu
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