
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Wodzisław Śląski 
obowiązujący od 1.01.2021 r. w pytaniach i odpowiedziach. 

1. W jaki sposób dostarczane będą do mieszkańców zabudowy wielolokalowej worki do 
gromadzenia bioodpadów i czy jest możliwość uzyskania większej ilość worków? 

Worki biodegradowalne na bioodpady dostarczane będą: 

• przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu Miasta Wodzisławia 
Śląskiego, 

• każdego pierwszego dnia miesiąca, 
• do właścicieli nieruchomości (do zarządców nieruchomości/Wspólnot/Spółdzielni 

Mieszkaniowych): 

tzw. „pakiet miesięczny” obejmuje nie więcej niż 4 szt. worków biodegradowalnych (ok. 
8 litrów) na mieszkańca, na miesiąc. 

2. Czy do pojemników przeznaczonych na zbieranie (gromadzenie) bioodpadów nadal 
będzie można wrzucać odpady luzem. 

Tak 

3. Czy worki do gromadzenia bioodpadów także należy oznakować w sposób 
umożliwiający identyfikację nieruchomości z której pochodzą, jeśli tak, to kto będzie 
za to odpowiedzialny. 

Nie należy. Worki te mają za zadanie ułatwić mieszkańcom gromadzenie omawianego typu 
odpadów w mieszkaniach. 

4. Czy Spółdzielnia będzie mogła zostawić swoje pojemniki na bioodpady. 

Tak, pod warunkiem, że będą spełniały wymagania i standardy techniczne. 

5. Czy w ramach wywozu bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych - budynki 
wielorodzinne zbierana będzie trawa i gałęzie krzewów, jeśli nie to, czy te odpady 
będą odbierane na PSZOK-u w każdej ilości i czy odpad może być przywieziony 
przez upoważnionego wykonawcę Spółdzielni. 

Tak. Dodatkowo, ww. odpady będą przyjmowane przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

6. Czy zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych do dwóch razy w 
tygodniu nie spowoduje przesypów zwłaszcza w okresie przedświątecznym. 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który na terenie miasta 
obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r., a także zwiększenie częstotliwości odbioru frakcji 
selektywnych do 2 razy w tygodniu winien spowodować zmniejszenie ilości gromadzenia w 
pojemnikach niesegregowanych (zmieszanych) odpadów. 

7. Czy systemem objęte są nieruchomości niezamieszkałe, jeśli nie to co z 
nieruchomościami niezamieszkałymi znajdującymi się w nieruchomości 
zamieszkałej. 

Od 1 stycznia 2021 r. systemem objęte są nieruchomości niezamieszkałe. 



8. Czy w przypadku nieobjęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych Gmina 
będzie prowadziła czynności kontrolne zawartych umów z przedsiębiorcą i ilości 
ustawionych pojemników. 

Od 1 stycznia 2021 r. systemem objęte są nieruchomości niezamieszkałe. 

9. Czy limit na opony w ilości 8 szt. na każdą nieruchomość lub każdy lokal 
mieszkalny, należy interpretować nieruchomość jako nieruchomość jednorodzinną 
czy wielorodzinną, czy opony mogą być przywiezione do PSZOK-u przez 
upoważnionego wykonawcę Spółdzielni. 

Każdą nieruchomość jednorodzinną/wielolokalową/lokal mieszkalny, dotyczy zabudowy 
zamieszkałej oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. 
niezamieszkałej). Informacje na temat sposobu przyjmowania ww. rodzaju odpadu, jak 
również odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostaną Państwu przekazane w późniejszym 
terminie - obecnie trwają prace nad opracowaniem regulaminu korzystania z PSZOK-u w 
Wodzisławiu Śląskim. 

10. Czy limit na odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 800 kg na 3 lata, na każdą 
nieruchomość lub każdy lokal mieszkalny, należy interpretować nieruchomość jako 
nieruchomość jednorodzinną czy wielorodzinną, czy należy rozumieć że limit na 
nieruchomość wielorodzinną stanowi iloczyn ilości mieszkań i przyznanego limitu, 
czy iloczyn będzie rozliczany w ramach nieruchomości, czy limit jest tylko i 
wyłącznie w ramach danego lokalu mieszkalnego, czy odpady mogą być 
przywiezione do PSZOK-u przez upoważnionego wykonawcę Spółdzielni. 

Odpowiedź, jak w pkt. 9. 

11. Czy spółdzielnie będzie miała możliwość wglądu do ilości oddanych odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych? 

Odpowiedź, jak w pkt. 9. 

12. Czy 3 lata należy rozumieć pełny rok kalendarzowy czy okres od - do. 

Należy rozumieć, jako pełny rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2021 r. 

13. Czy w skład odpadów budowlanych i rozbiórkowych można oddać wanny, brodziki, 
kabiny prysznicowe, umywalki, zlewozmywaki, muszle ustępowe itp., jeśli nie to w 
ramach jakich odpadów należy oddać powyższy odpad. 

Tak, wymienione w pytaniu odpady należą do grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

14. W jaki sposób ma funkcjonować odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. 

Na dotychczasowych zasadach, tj. 1 raz w roku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
będzie odbierany w miejscu i terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów 
komunalnych. Odpady te również można dostarczać do PSZOKu. 

15. Kto ma prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do 
ograniczenia ilości odpadów. 



Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
należą do zadań Gminy. 

16. Jakiej pojemności będą pojemniki na odpady zbierane selektywnie, czy pojemniki 
będą dostosowane do możliwego terenu. 

W związku z prowadzonymi pracami organizacyjnymi w sprawie wyposażenia punktów 
gromadzenia odpadów w zabudowie budynkami wielolokalowymi (zamieszkałymi) 
w pojemniki z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie, odpowiedź na niniejsze 
pytanie zostanie Państwu przekazana w późniejszym terminie. 

 

Odpowiedzi na pytania opracowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta w Wodzisławiu Śląskim Pani Katarzyna Banek. 

Kontakt: 

https://wodzislaw-slaski.pl/wydzialy-referaty-biura 


