
Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi 
obowiązujące od 1.01.2022 r.

WAŻNE!!! 

Informacja dla mieszkańców Gminy Kostrzyn
Od 1 lipca 2013 r. podpoznańskie gminy, w tym Gmina Kostrzyn, w ramach Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” realizowały zadanie organizacji systemy gospodarki odpadami. Jednakże z uwagi na podjętą w marcu 2021 r. 
przez Miasto Poznań decyzję o wystąpieniu ze Związku,  władze Gminy zostały zobligowane do określenia się w zakresie dalszego 
członkostwa w ZM „GOAP”. W dniu 15 kwietnia 2021 r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn Uchwałą nr XXXII/288/2021 zadecydowała 
o wystąpieniu ze struktur Związku Międzygminnego. Wszystkie pozostałe Gminy tworzące Związek podjęły również takie same 
uchwały. Na mocy powyższej uchwały z dniem 1-ego stycznia 2022 r. Gmina przejmuje zadania z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi i tym samym będzie odpowiedzialna za utworzenie i kontrolę systemu gospodarki odpadami. 

Co to oznacza dla Mieszkańców i kogo dotyczą zmiany?
Zmiany dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, mieszanych i rekreacyjnych z terenu Gminy 
Kostrzyn, którzy zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie oraz w innych wyznaczonych do tego miejscach w terminach 
zgodnych z Harmonogramem.

Niezbędne druki dokumentów oraz szczegółowe informacje dot. prawidłowego wypełnienia deklaracji i załączników, a także miejsc 
i sposobu składania deklaracji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu.

W przypadku nieruchomości w całości niezamieszkanych wraz z deklaracją należy złożyć pisemną zgodę na przystąpienie 
do systemu zorganizowanego przez Gminę.
Właściciele wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
w pojemnikach lub workach w kolorach dedykowanych dla poszczególnych frakcji. 

Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości:

 - w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów - w przypadku nieruchomości 
jednorodzinnych;

 - w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz odpadów zbieranych selektywnie 
(metale i tworzywa sztuczne, papier i szkło) - w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, niezamieszkanych, mieszanych 
oraz rekreacyjnych.

Uwaga! Worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, papier i szkło) zapewnia Gmina w ramach 
uiszczanej opłaty.
Pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będzie można wykupić od firmy odbierającej odpady - Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Artur Zys. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie należy dokonywać bezpośrednią z firmą. 



Gdzie uiszczać opłaty?
Do dnia 31 grudnia 2021 r. wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Związku Międzygminnego „GOAP”, natomiast od dnia 
1 stycznia 2022 r. Mieszkańcy dokonują płatności na nowe numery indywidualnych rachunków bankowych wskazane przez Gminę 
Kostrzyn. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc 
w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji. 

Zwolnienia z opłaty.
Właściciele poniżej wskazanych nieruchomości zamieszkanych będą mogli skorzystać z częściowych zwolnień z tyt. opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienia dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku - 
w wysokości 2,00 zł od naliczonej opłaty miesięcznej dla danej nieruchomości.

Zwolnienia dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkanych do i powyżej 4 lokali. Opłatę wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami rodziny wielodzietnej, 
każda kolejna osoba nie powoduje wzrostu miesięcznej opłaty. 

Co z PSZOKIEM?
Mieszkańcy Gminy Kostrzyn, w ramach wnoszonej opłaty, będą mogli przekazywać wybrane frakcje odpadów, takie jak papier, metale, 
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rabowicach ul. Świerkowa 17. 

Gdzie znajdę nowe regulacje prawne?
Wszelkie niezbędne informacje dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować na terenie Gminy 
Kostrzyn znajdą Państwa w podjętych przez Radę Miejską aktach prawa miejscowego dostępnych na stronie internetowej Urzędu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 61 8178 565 w. 25 lub adresem e-mailowym 
gok@kostrzyn.wlkp.pl .
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