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1. STAWKA OPŁATY ZA ŚMIECI 

 
Zgodnie z uchwałą nr XXI/177/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 kwietnia 2020r.  w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości  tej opłaty 

dla włascicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz o zwolnieniu w części                    

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascieli  nieruchomości zabudowanych 

budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady  od 1 października 2020 r. stawka opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnym wynosi: 

 

➔ 22, 50 zł za mieszkańca miesięcznie, 

 
➔ Zwolnienie w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady        

w przydomowych kompostownikach 

 

Warunki uzyskania częściowego zwolnienia : 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest posiadanie przydomowego kompostownika i złożenie               

do UG w Pruszczu nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Ważne: 

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali już kompostowanie bioodpadów,                   

przy kolejnej zmianie stawki nie muszą ponownie składać nowej deklaracji. 

 

 

 

2. SKŁADANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY                                       

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
• Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pruszcz pierwszą 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie                    

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

 

• W przypadku zmiany danych będących podstawą  ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób 

(zamieszkanie, wyprowadzka) oraz w przypadku  skorzystania z częściowego zwolnienia 

z opłaty przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpadów w przydomowych kompostownikach bądź 

rezygnacja z tego zwolnienia właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Wójta Gminy Pruszcz nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  
 

 

 

 
 

 

  



  

 
3. ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 
⚫ Wszelkie informacje (aktualności, harmonogram wywozu odpadów, druk deklaracji itd.)                          

w sprawie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajdziesz na stronie 

internetowej www.bip.pruszcz.pl w zakładce gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

na www.pruszcz.pl w zakładce Gmina -> Środowisko-> Odpady komunalne lub w Urzędzie 

Gminy w Pruszczu pok. Nr 2  tel.: (52) 562 43 21  

 

⚫ Odpady komunalne z nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy 

Pruszcz odbiera Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o.o tel.: (52) 562 70 99, strona internetowa 

blysk.internetdsl.pl 

 

⚫ Uwaga! Ponadto prowadzący działalność gospodarczą, w tym rolnicy, zobowiązani są do 

zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów wytwarzanych w ramach tej działalności                   

z dowolną firmą posiadającą zezwolenie na odbiór określonych rodzajów odpadów! 

 

Uwaga! Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do prawidłowej 

segregacji! W przypadku stwierdzenia braku segregacji, tj. umieszczenia odpadów 

komunalnych zmieszanych w workach do segregacji lub odpadów selektywnych                                

w pojemniku na odpady zmieszane, zostanie naliczona wyższa opłata w wysokości 45,00 zł 

 

• Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Pruszcz zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku są zobowiązani zaopatrzyć się we własnym zakresie                  

w pojemnik na odpady zmieszane, a jego wielkość powinna być dostosowana do liczby 

osób zamieszkujących daną nieruchomość (na jednego mieszkańca musi przypadać co 

najmniej 20 litrów pojemności pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości 

zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów. 
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4. ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI  

 

ODPADY SUROWCOWE NALEŻY UMIESZCZAĆ W OZNACZONYCH ODPOWIEDNIM 

KOLOREM WORKACH WEDŁUG PONIŻSZEJ INSTRUKCJI 

Tutaj wrzucamy – (bez 

zawartości!!!!) : 
- butelki plastikowe po 

napojach 

- butelki plastikowe po 

kosmetykach i środkach 

czystości 

- plastikowe opakowania po 

żywności (np. po jogurtach, 

serkach) 

- folia i torebki z tworzyw 

sztucznych 

- metalowe kapsle 

- drobny złom żelazny oraz 

drobny złom metali 

kolorowych 

- kartony po płynnej żywności 

(kartoniki po mleku i sokach) 

- puszki po konserwach 

- plastikowe koszyczki po 

owocach 

- kartony po proszkach do 

prania 

-pojemniki po środkach 

higienicznych, piorących, 

czyszczących 

- plastikowe zabawki bez 

baterii 

- butelki i pojemniki po 

olejach spożywczych 

- styropian opakowaniowy 

(np. opakowanie po jajkach; 

styropian budowlany 

oddajemy do GPSZOK) 

- jednorazowe naczynia (jeśli 

są bardzo ubrudzone to 

wrzucamy w zmieszane) 

- plastikowe miski, meble 

ogrodowe  

- puste opakowania po 

aerozolach  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTELKI I 

OPAKOWANIA 

NALEŻY 

OPRÓŻNIĆ I 

ZGNIATAĆ 

PRZED 

WRZUCENIEM 

DO WORKA!!! 

Tutaj NIE wrzucamy: 
- butelek i pojemników z 

zawartością (należy je opróżnić) 

- opakowań po farbach, lakierach – 

oddajemy do GPSZOK 

- gumy – wrzucamy w zmieszane 

- węże ogrodowe – oddajemy do 

GPSZOK  

- rury PCV – oddajemy do 

GPSZOK 

- baterii – oddajemy do GPSZOK 

lub do specjalnych pojemników na 

baterie (np. w budynku Urzędu 

Gminy Pruszcz) 

- opakowań po lekach – wrzucamy 

do specjalnych pojemników na 

zużyte lub przeterminowane 

lekarstwa w Aptece Jana Pawła II, 

ul. Zamknięta 6 oraz w Aptece 

„Wracam do zdrowia”, ul. 

Dworcowa 1b w Pruszczu lub 

przekazujemy do GPSZOK 

- opakowań po środkach chwasto 

czy owadobójczych – oddajemy do 

GPSZOK 

-tworzyw piankowych i 

silikonowych – wrzucamy w 

zmieszane 

- sprzętu AGD i RTV – oddajemy 

do GPSZOK lub wystawiamy raz w 

roku (wiosna) przed nieruchomość 

do odbioru przez firmę (na 

zgłoszenie do urzędu lub do Spółki 

Komunalnej „Błysk”) 

-worków po cemencie, gipsie – 

wrzucamy w zmieszane 

- innych odpadów budowlanych – 

oddajemy do GPSZOK 

- styropian budowlany (bez zabrudzeń, 

musi być zapakowany w workach) –

oddajemy do GPSZOK 



  

Tutaj wrzucamy (bez 

 zawartości!!!!!!) : 

 
- butelki i słoiki szklane po 

napojach i żywności 

- butelki po napojach 

alkoholowych 

- szklane opakowania po 

kosmetykach (bez 

plastikowych lub metalowych 

nakrętek, które wrzucamy do 

żółtego worka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj NIE wrzucamy: 

 
- porcelany i ceramiki – wrzucamy 

w zmieszane 

- żarówek, lamp neonowych, 

fluorescencyjnych i rtęciowych, 

reflektorów – oddajemy do 

GPSZOK 

- nietłukącego się szkła typu 

DURALEX, ARCOROC – 

wrzucamy w zmieszane 

- szkła żaroodpornego, szkła 

okularowego – wrzucamy w 

zmieszane 

- szyb okiennych – wrzucamy w 

zmieszane lub oddajemy do 

GPSZOK 

- doniczki, lustra – wrzucamy w 

zmieszane 

- ekrany i lampy telewizyjne – 

oddajemy do GPSZOK 

-witraży – wrzucamy w zmieszane 

-izolatorów – oddajemy do 

GPSZOK 

- płytek ceramicznych – wrzucamy 

w zmieszane lub oddajemy do 

GPSZOK 

-nakrętek plastikowych i 

metalowych – wrzucamy do worka 

żółtego 

-kryształów – wrzucamy w 

zmieszane 

-kieliszków – wrzucamy w 

zmieszane 

- zniczy szklanych – wrzucamy w 

zmieszane 



  

Tutaj wrzucamy: 

 
- gazety 

- książki w miękkich 

okładkach lub z usuniętymi 

twardymi okładkami 

- katalogi, zeszyty 

- papierowe worki i torby 

- kartony i tektura oraz 

zrobione z nich opakowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj NIE wrzucamy: 

 
- kartonów, tektury i papieru 

pokrytych folią aluminiową 

(opakowania po mleku, napojach) – 

wrzucamy do worka żółtego 

- tłusty, mokry i zabrudzony   papier 

– wrzucamy w zmieszane 

- kalka, papier termiczny i 

faksowany – wrzucamy w 

zmieszane 

- odpady higieniczne (np. waciki, 

podpaski, pieluchy, chusteczki, 

ręczniki papierowe) – wrzucamy w 

zmieszane    

- worków po cemencie – wrzucamy 

w zmieszane   

- tapet – wrzucamy w zmieszane lub 

przekazujemy do GPSZOK 

- papieru paragonowego – 

wrzucamy w zmieszane 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tutaj wrzucamy: 

 
- resztki żywnościowe surowe 

oraz przetworzone (owoce, 

warzywa, ser, skorupki jajek, 

fusy od kawy i herbaty wraz z 

filtrami, pieczywo, ciasta, 

łupiny orzechów) 

- zwiędłe kwiaty 

- skoszoną trawę, spady 

owocowe 

- liście, drobne gałązki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Tutaj NIE wrzucamy: 

 
- płynnej żywności- soków, mleka, 

jogurtów, olejów, tzw. „zlewek” 

- owoców i roślin zarażonych 

chorobami 

- gruzu 

- żużlu 

- popiołu z palenisk węglowych 

- zawartości worków z odkurzaczy 

- odpadów mięsnych, kości 

- odchodów zwierząt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 

 

 



  

SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY 
Do tej grupy odpadów zaliczamy:  lodówki, pralki, mikrofalówki, suszarki, telewizory, sprzęt 

komputerowy, monitory, roboty kuchenne, golarki i inne tego typu urządzenia. 

NIE WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW ANI DO WORKÓW!!! 

 

GDZIE ODDAJEMY? 

- Przy zakupie nowego sprzętu, sprzedający ma obowiązek przyjąć zużyty!    lub 

- oddaj za darmo do GPSZOK w Małociechowie!      lub 

- raz w roku (wiosna) odbieramy sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiony przed Twoją 

nieruchomość! Zgłoś się do Urzędu Gminy w Pruszczu tel.: (52) 562 43 21 lub do Spółki 

Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o. (52) 562 70 99! 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

Do tej grupy odpadów zaliczamy: krzesła, stoły, materace, łóżka, szafy, fotele i inne meble 

wypoczynkowe, dywany, rowery, wózki itp. 

 

GDZIE ODDAJEMY? 

- oddaj za darmo do GPSZOK w Małociechowie!     lub 

- raz w roku (wiosna) odbieramy odpady wielkogabarytowe wystawione przed Twoją nieruchomość! 

Zgłoś się do Urzędu Gminy w Pruszczu tel.: (52) 562 43 21 lub do Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z 

o.o. (52) 562 70 99! 

 

PRZETERMINOWANE LEKARSTWA LUB OPAKOWANIA PO 

LEKARSTWACH 

 
GDZIE ODDAJEMY? 

- w siedzibie Spółki Komunalnej „ Błysk” Sp. z o.o., ul.Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz 

- oddaj za darmo do GPSZOK w Małociechowie!  lub 

- wrzuć do specjalnych pojemników usytuowanych w punktach aptecznych na terenie gm. Pruszcz: 

• Apteka Jana Pawła II, ul. Zamknięta 5, 86 – 120 Pruszcz 

• Apteka „Wracam do zdrowia”, ul. Dworcowa 1b, 86 – 120 Pruszcz 

 

BATERIE 
GDZIE ODDAJEMY? 

- oddaj za darmo do PSZOK w Małociechowie lub 

- wrzuć do specjalnych pojemników usytuowanych w: 

• Urzędzie Gminy, ul. Głowna 33, 86-120 Pruszcz 

• POLOmarkecie , ul.Dworcowa 1B, 86-120 Pruszcz 

ZUŻYTE IGŁY DO INIEKCJI DOMOWYCH 

 

Pojemniki na zużyte igły można pobrać  z: 

• Apteki Jana Pawła II,  ul. Zamknięta 5, 86-120 Pruszcz 

• Przychodni Rodzinnej ALMEDIC,  ul. Łowińska 8C, 86-120 Pruszcz 

Zapełnione zużytymi igłami pojemniki należy zwrócić w miejscu ich pobrania                         

w celu przekazania do utylizacji 

 



  

GPSZOK MAŁOCIECHOWO 
 

5. ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH (GPSZOK) 

 

− Lokalizacja: Małociechowo – teren byłego składowiska odpadów komunalnych 

− Zarządzający:  Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o.o. 

   Tel.: (52) 562 70 99 lub 668 474 818 

 

Godziny i dni otwarcia GPSZOK: 
Środy  1100 - 1800 

          Pierwsza sobota każdego miesiąca   900 – 1400 

 

− W GPSZOK przyjmuje się wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw 

domowych (nie przyjmuje się odpadów pochodzących z jakiejkolwiek działalności 

gospodarczej!!!!) 

− Odpady należy do GPSZOK dostarczać własnym transportem. 

− Odpady komunalne w GPSZOK będą przyjmowane nieodpłatnie, ale pod warunkiem, że 

będą wcześniej posegregowane. 

− W przypadku dostarczenia w/w odpadów do GPSZOK w formie zmieszanej, ich posiadacz 

będzie zobowiązany do ich posegregowania w GPSZOK, w przypadku odmowy segregacji, 

odpady nie zostaną przyjęte. 

− Co możesz oddać do GPSZOK? 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe 

• odpady budowlano – rozbiórkowe (do 1 Mg rocznie bezpłatnie, przy czym wymaga się 

odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów 

niebezpiecznych. Odpady budowlane powyżej 1 Mg oraz zmieszane odpady z budowy i 

remontów tj. nieposegregowane zostaną przyjęte po uiszczeniu opłaty zgodnie z 

cennikiem GPSZOK ) 

• styropian budowlany (należy dostarczać we własnych workach – w przypadku większych 

ilości w workach BIG BAC) 

• nadmierne ilości odpadów z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowań 

wielomateriałowych, szkła 

• odpady zielone 

• zużyte opony samochodu osobowego (w ilości do 8 szt. rocznie) 

• zużyte lekarstwa i opakowania po lekarstwach 

• chemikalia, opakowania po aerozolach, po środkach ochrony roślin, po olejach 

silnikowych itp. 

• baterie i akumulatory 

• zużyte oleje silnikowe z kosiarek,samochodów, motorowerów itp. (w ilości  do 15 litrów 

rocznie) 

 

Regulamin GPSZOK dostępny jest na stronie internetowej www.bip.pruszcz.pl w zakładce 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na stronie internetowej S.K. „Błysk” Sp. z o.o. 

www.blysk.internetdsl.pl 

http://www.bip.pruszcz.pl/
http://www.blysk.internetdsl.pl/
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Rozszyfruj jak nazywa się proces ponownego wykorzystania   

odpadu tzw. „ drugie życie odpadu” 

 

 

 

   1           

    2          

3              

  4            

   5           

      6        

      7        

 8             

  9            

 

 

 

 

1. Odpady niebezpieczne często używane w domach,  

wprawiające zabawki, zegarki w ruch. 

2. Inaczej odpady 

3. Inaczej materiał 

4. Duże pojemniki na odpady lub hałasują na dzwonnicy 

5. W skrócie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 

6. Tworzywo sztuczne inaczej 

7. Odpady ulegające biodegradacji 

8. Miejsce na wysypisku, w którym rozdzielane są odpady na 

odpowiednie frakcje np. papier , szkło, plastik itp. 

9. Zbieranie odpadów w sposób selektywny 

 

 

 



  

JEŚLI KOCHASZ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!!!! 

 

 

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni Celsjusza. 

Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska 

temperatura spalania!! Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się szkodliwe 

substancje chemiczne, takie jak: tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, 

kadm, chlorowodór i cyjanowodór.  

 

Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy 

spalarnie śmieci – alarmują ekolodzy! 

 

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm! Często dolegliwości 

zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności.  

 

Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną 

odpornością, która objawia się w formie alergii.  

 

Toksyczny wpływ wydobywających się substancji na zdrowie może objawić się dopiero po 

kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.  

 

Sprawa jest poważna!!!!! Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby 

wywołane złym stanem powietrza umiera aż 28 tys. Polaków!!!! 

 

Spalanie śmieci to złudne oszczędności! Płacisz zdrowiem swoim  
i innych!!! 

 
 



  

Hasła – rebusy: 

1. Papier 

2. Szkło 

3. Plastik 

4. BIO 

 

 

Odpowiedzi do krzyżówki: 

1. Baterie 

2. Śmieci 

3. Surowiec 

4. Dzwony 

5. PSZOK 

6. Plastik 

7. BIO 

8. Sortownia 

9. Segregacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydruk  

2020r. 


