
Nowe warunkowania odbioru  
i zagospodarowania odpadów 

komunalnych w Gdańsku  
 
 

Gdańsk, 27 stycznia 2015 r. 



Co się udało w obecnym Systemie GOK 

MOCEN STRONY GOK SŁABE STRONY GOK 

1. Sprawne przeprowadzenie przetargów  
i uzyskanie niższych cen niż rynkowe. 

1.  Niski poziom działań edukacyjnych,  
informacyjnych i promocyjnych. 

2. Podział miasta na optymalną ilość sektorów 
stwarzających dobre warunki konkurencji. 

2.  Niedoszacowanie liczby pojemników powodująca 
konieczność rozszerzenia zakresu usług. 

3. Przeprowadzenie oddzielnych przetargów na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

3.  Powstające wciąż nielegalne składowiska odpadów 
budowlanych i odczucie złego systemu. 

4. Dostarczanie pojemników mieszkańcom co 
uporządkowało systematyczność usług. 

4.  Niedostateczna selektywna zbiórka wśród 
mieszkańców budynków wielolokalowych. 

5. Elektroniczne oznakowanie pojemników 
przydomowych. 

5.  Niewystarczająca zbiórka odpadów surowcowych  
i ryzyko nieosiągnięcia poziomów na 2020 r. 

6. Wdrożenie elektronicznego systemu do 
obsługi klientów w BOK. 

7. Funkcjonowanie PSZOK i gniazd na surowce 
wtórne. 

8. Wprowadzenie systemu „żółtych kartek” co 
dało lepszy i czytelniejszy kontakt z klientami. 
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Dojście do poziomu recyklingu na 2020 r. 

W celu osiągnięcia wymaganego 
poziomu recyklingu w roku 2020 na 
poziomie 50%, GMG powinna przekazać 
do recyklingu 33 tys. Mg surowców. 
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Możliwe osiągnięcie poziomów recyklingu 

Kary są naliczane za niewykonanie wymaganego 
poziomu recyklingu w danym roku.                                                       
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Możliwa wysokość kar ( zł ): 
2018 – 0 lub 687 917 

2019 – 583 365 lub 1 306 511 
2020 – 1 256 966 lub 1 965 784 



1. Kontynuacja segregacji w podziale na „suche” i „mokre”. 
2. Wprowadzenie obowiązku segregacji szkła „u źródła” od 2016 r. 
3. Minimum podwojenie ilości gniazd z pojemnikami na papier i tworzywo. 
4. Intensywna kampania edukacyjno-informacyjna propagująca selektywną zbiórkę 

szkła „u źródła” oraz papieru i tworzyw w gniazdach w celu podniesienia świadomości 
ekologicznej mieszkańców od 2015 r. 

5. Stały monitoring i analiza wzrostu poziomu segregacji odpadów surowcowych.  
6. Ocena po dwóch latach funkcjonowania systemu wg ww. założeń (szkło w systemie, 

edukacja) w celu ewentualnego rozszerzenia zbiórki surowca „u źródła” o plastik i 
papier. 

7. Wymóg szczelnych pojazdów do odbioru odpadów mokrych: 
(1 samochód / 1 sektor). 

8. Zwiększona częstotliwość mycia pojemników na odpady mokre  
(3 x w ciągu roku, tj. wiosną, latem i jesienią). 

9. Nieodpłatne przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne: 

         - nieodpłatne przyjmowanie w PSZOK (1 Mg / lokal mieszkalny / rok). 

         - bezpłatny odbiór Big-Bagów (1 torba o pojemności 1 m3 / lokal mieszkalny / co 6 lat). 

Wnioski 



Zmiany Uchwał w Nowym Systemie GOK 

Lp. Uchwały RMG w sprawie: Sesja RMG: 

1. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Styczeń 

2. Ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z 
odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

Styczeń 

3. Ustalenia stawki opłaty GOK dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Styczeń 

4. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Styczeń 

5. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

Styczeń 

6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (tzw. „duży 
regulamin”). 

Luty 

7. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (tzw. „mały regulamin”). 

Luty 




