
 
 
Zmiana w systemie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ustronie Morskie. 
 
Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od dnia 01 stycznia 2018 roku na terenie Gminy 
Ustronie Morskie obowiązywać będzie nowy system selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
komunalnych. 
Wprowadzana zmiana nie wpływa na wysokość opłaty ponoszoną przez mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości, którzy zadeklarowali tzw. opłatę ryczałtową oraz właścicieli nieruchomości, na których 
prowadzona jest działalność bez segregacji. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
roku 2018 pozostaje bez zmian. Natomiast dla osób prowadzących działalność i deklarujących segregację, 
opłata za poszczególne pojemniki została zróżnicowana w zależności od rodzaju zbieranej frakcji, w taki sposób, 
aby opłata ta pozostała na podobnym, dotychczasowym poziomie.  
Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali tzw. opłatę ryczałtową oraz właściciele 
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność bez segregacji, nie muszą składać nowych deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ten obowiązek dotyczy tylko właścicieli 
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność ze wskazaniem selektywnego sposobu gromadzenia 
odpadów komunalnych.  
 

 
                                                                                                                                                          Pojemnik brązowy: 
                                                                        od 01.01.2018 r.                                                     - odpady kuchenne          
 - odpady zielone             
Do 31.12.2017 r. 

  
                              

    
 
 
        

                              Pojemnik czarny: 
pojemnik czarny:                                              od 01.01.2018 r.                                                  - odpady pozostałe po              
- odpady biodegradowalne                                   segregacji                                      
- odpady pozostałe po segregacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Pojemnik żółty: 
                                                                        od 01.01.2018 r.                                             - tworzywa sztuczne, metale  
                                                                                                                                                   - opakowania wielomateriałowe 
Do 31.12.2017 r. 
 
 
 
 
 Pojemnik niebieski: 
 - papier, tektura 
 od 01.01.2018 r. 
Pojemnik niebieski: 
- papier, tektura 
- tworzywa, plastik, metal 
- opakowania wielomateriałowe 
 
 
 
Do 31.12.2017 r.  
 
 
                                                                                                                                                         Pojemnik zielony: 
                                                              Od 01.01.2018 r.                                                             - szkło 
 
 
 
 
Pojemnik zielony: 
- szkło  
 
POJEMNIKI I WORKI 
Wszystkie nieruchomości są wyposażane w pojemniki lub w worki służące do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych i segregowanych (z wyłączeniem worków na odpady zielone), przy czym w zależności od rodzaju 
zabudowy właściciel może wybrać, czy chce pojemniki czy worki.  
Pamiętaj! wnoszona opata obejmuje pierwsze dostarczenie pojemników lub worków w danym roku. 
Dostarczanie nowych pojemników lub worków traktowane jest jako dodatkowa usługa i wymaga złożenia 
wniosku i uiszczenia dodatkowej opłaty. Właściciel nieruchomości może również bezpłatnie we własnym 
zakresie odebrać pojemniki lub worki od przedsiębiorcy realizującego usługę wyposażania nieruchomości na 
terenie Gminy Ustronie Morskie w pojemniki lub worki.  
 
Wprowadzana zmiana powoduje również konieczność dostosowania częstotliwości odbioru poszczególnych 
frakcji odpadów: 
Pojemnik żółty „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - zbieramy: tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe 
Częstotliwość odbioru: 

1) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (do 
7 lokali) - 1 raz na dwa tygodnie; 

2) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa wielorodzinna (powyżej 7 lokali) - 
1 raz na dwa tygodnie; 

3) Nieruchomości niezamieszkałe, a także nieruchomości w części niezamieszkałe: - 1 raz na dwa 
tygodnie; 

4) Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku- 1 raz na dwa 
tygodnie; 



 
POJEMNIK zielony  „SZKŁO” - zbieramy: szkło białe i kolorowe 
Częstotliwość  odbioru: 

1) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (do 
7 lokali)  - 1 raz  na dwa miesiące, a w okresie od kwietnia do października 1 raz na miesiąc; 

2) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa wielorodzinna (powyżej 7 lokali) - 
–1 raz na miesiąc; 

3) Nieruchomości niezamieszkałe, a także nieruchomości w części niezamieszkałe – 1 raz na miesiąc; 
4) Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku –  1 raz  na dwa 
miesiące, a w okresie od kwietnia do października  1 raz na miesiąc; 

 
 
Pojemnik niebieski „PAPIER” - zbieramy: papier i tekturę 
Częstotliwość odbioru: 

1) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (do 7 
lokali) - raz na dwa miesiące, a w okresie od kwietnia do października 1 raz na miesiąc; 

2) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa wielorodzinna (powyżej 7 lokali)- 1 raz 
na miesiąc; 

3) Nieruchomości niezamieszkałe, a także nieruchomości w części niezamieszkałe: 1 raz na miesiąc;. 
4) Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku raz na dwa miesiące, a w 
okresie od kwietnia do października 1 raz na miesiąc; 

 
 
Pojemnikach brązowy „BIO” - zbieramy: odpady ulegające biodegradacji 
Częstotliwość odbioru: 

1) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (do 7 
lokali) –1 raz na dwa tygodnie; 

2) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa wielorodzinna (powyżej 7 lokali) – 1 raz 
na dwa tygodnie; 

3) Nieruchomości niezamieszkałe, a także nieruchomości w części niezamieszkałe: - 1 raz na dwa 
tygodnie; 

4) Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku -  1 raz na dwa tygodnie; 

 
Pojemnik czarny „PO SEGREGACJI”  - zbieramy: odpady pozostałe po segregacji 
Częstotliwość odbioru: 

1) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (do 7 
lokali)  – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej iż 1 
raz na tydzień; 

2) Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa wielorodzinna (powyżej 7 lokali)-  2 
razy w tygodniu; 

3) Nieruchomości niezamieszkałe, a także nieruchomości w części niezamieszkałe - 1 raz na tydzień;  
4) Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – nie rzadziej niż 1 raz na 
dwa tygodnie; 

 
 
Odpady zielone: 
W worku koloru czarnego lub szarego zbieramy: 

• Odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych , ogrodów, 
parków i cmentarzy, a także z targowisk : liście, kwiaty, skoszona trawę, drobne gałązki drzew i krzewów 

Częstotliwość odbioru: 
• We wszystkich rodzajach zabudowy w okresie od marca do listopada 1 raz w tygodniu, w ilości do 240l 

tygodniowo. Odbiór odbywa się każdorazowo po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy do godz. 
14.00 dnia poprzedzającego odbiór tych odpadów. 



 
Dla osób, które nie segregują odpadów, nadal obowiązywać będzie pojemnik czarny, w którym zbieramy 
odpady nieposegregowane, pozostałości z odpadów komunalnych  
Częstotliwość odbioru: 

1) Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (do 7 lokali) – raz na tydzień; 
2) Zabudowa wielorodzinna (powyżej 7 lokali) – 2 razy na tydzień;  
3) Nieruchomości niezamieszkałe oraz w części niezamieszkałe, na których powstają odpady 

komunalne – raz na tydzień 
4) Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku : 
- w okresie od maja do września – raz na tydzień; 
- w okresie od października do kwietnia – raz na dwa tygodnie 

 
 
UWAGA!: Wszyscy właściciele posesji są nadal zobowiązani do zbierania selektywnego następujących 
odpadów komunalnych: 
- odpady wielkogabarytowe, 
- odpady problemowe: przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, 
na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-
architektonicznej, zużyte opony, ubrania i tekstylia. 
Odpady te należy zbierać selektywnie, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub 
ograniczyć dostęp osób trzecich. Przekazujemy je przedsiębiorcy cztery razy do roku w terminach określonych 
harmonogramem do wskazanego przez Gminę wyznaczonego miejsca zbiórki . 
 
Dodatkowo na terenie Gminy Ustronie Morskie nadal (m.in. na placu na ul. Kołobrzeskiej 1B - baza GOSiR) 
znajdują się pojemniki, typu dzwony, przeznaczone na szkło, papier i plastik. Każdy mieszkaniec  i właściciel 
nieruchomości z terenu Gminy Ustronie Morskie może bezpłatnie oddawać wskazane powyżej odpady do 
dzwonów.  
 
Więcej informacji w sprawie nowego systemu uzyskać można pod nr telefonu 94/ 35 14 181 lub bezpośrednio 
w Urzędzie Gminy, ul. Rolna 2, pok. nr 15. 

 
 

 


