Ocena działania systemu odbioru
odpadów komunalnych
od mieszkańców Miasta Kobyłka

Miasto Kobyłka odbiera
następujące frakcje odpadów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

papier, tektura,
szkło i opakowania szklane,
tworzywa sztuczne,
metale,
opakowania wielomateriałowe,
tekstylia,
odpady zielone,
zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki,
chemikalia,

• zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
• meble i inne odpady
wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne,
• czysty styropian,
• inne odpady niebezpieczne
• odpady zmieszane

Częstotliwość odbioru odpadów
W zabudowie jednorodzinnej
• Zmieszane odpady komunalne Odpady odbierane są 1 raz
na 2 tygodnie.
• Selektywnie zbierane odpady (szkło i
opakowania szklane, tworzywa
sztuczne, metale oraz opakowania
wielomateriałowe, papier, tektura
i tekstylia) - odbierane są 1 raz w
miesiącu
• odpady zielone - odbierane są 1 raz w
tygodniu w okresie od 1 kwietnia do
31 października, 1 raz na 2 tygodnie
w okresie od 1 listopada do 30 marca.

W zabudowie wielorodzinnej
• odpady zmieszane - odbierane
są 2 razy w tygodniu,
• odpady zbierane selektywnie:
papier, tektura i tekstylia, szkło
i opakowania szklane, tworzywa
sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe – odbierane są
1 raz w tygodniu,
• odpady zielone - odbierane są
2 razy w tygodniu,
• pozostałe odpady zbierane
selektywnie - odbierane są 1 raz w
miesiącu;

Dodatkowe odbiory odpadów
• Akcja wystawka:

• Zużyte baterie

- przeprowadzana 2 razy do roku (wiosną
i jesienią) w ramach ww. akcji odbierane
są odpady:

- odbiór 2 razy w miesiącu z wyznaczonych
punktów, tj. m.in. szkół i przedszkoli
publicznych, MOK, Ośrodek sportu „Wicher”,
Zakład Opieki Zdrowotnej

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony.
• Akcja „drzewko bożonarodzeniowe”

- odbiór 2 razy w roku – pierwszy w styczniu,
drugi w lutym

• Przeterminowane lekarstwa
- odbiór 2 razy w miesiącu z aptek z terenu
Miasta Kobyłka

Usługi dodatkowe - kontenery na odpady
remontowo-budowlane oraz biodegradowalne
Pojemnik na ten rodzaj odpadów właściciel
nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek zamówić

co najmniej 5 dni roboczych wcześniej w Urzędzie
Miasta Kobyłka. Zamówienie należy złożyć w formie
pisemnej jako zapotrzebowanie na usługi

dodatkowe. Załadunek odpadów do podstawionych
pojemników zapewnia Mieszkaniec. Pojemnik jest
odbierany maksymalnie po upływie 3 dni roboczych

od dnia jego podstawienia.

Odpady remontowo - budowlane:
• KP 3 m3 - 102,00 zł
• KP 5 m3 - 127,00 zł
• KP 7 m3 - 127,00 zł
Odpady biodegradowalne:
• KP 3 m3 - 135,00 zł
• KP 5 m3 - 143,00 zł
• KP 7 m3 - 154,00 zł

Ilość odebranych kontenerów z podziałem
na odpady remontowo budowlane oraz biodegradowalne
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
przyjmuje m.in. następujące rodzaje odpadów:
• odpady ulegające biodegradacji gromadzone
w workach (w tym odpady zielone) - bez ziemi,
• odpady zebrane selektywnie gromadzone
w workach, tj. papier, tekturę, tekstylia; tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
szkło oraz opakowania szklane (ww. odpady nie
mogą być zanieczyszczone)
• odpady remontowo-budowlane gromadzone
w workach, tj. gruz ceglany, gruz betonowy, gruz
ceramiczny, płytki, gres, stłuczka ceramiczna,
kawałki tynków, pustaki - Z WYŁĄCZENIEM:
kamieni, piachu, ziemi, waty mineralnej, papy,
azbestu, itp.
• przeterminowane leki gromadzone w torebkach
lub workach,
• zużyte baterie i akumulatory ,
• inne odpady niebezpieczne m.in. chemikalia
(w tym środki czyszczące, preparaty chemiczne),
• puszki i pojemniki „z” i „po” farbach, lakierach,
rozpuszczalnikach, itp.,

• żarówki, świetlówki, źródła światła z diodami
elektroluminescencyjnymi (LED), itp.,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
np. lodówki, zamrażarki, kuchenki, komputery,
telewizory, drukarki,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
(w tym np. dywany, rowery, wózki dziecięce,
materace, kołdry, zabawki dużych rozmiarów,
wanny, umywalki, muszle klozetowe lub spłuczki,
lustra, całe drzwi wewnętrzne)
• okna w całości, zdekompletowane, szyby okienne)
• zużyte opony (z samochodów osobowych),
• czysty styropian gromadzony w workach
(w tym opakowaniowy i budowlany),
• naturalne bożonarodzeniowe drzewka choinkowe
(bez ozdób),
• skawalony cement,
• kleje do płytek,

Funkcjonowanie PSZOK
Godziny otwarcia PSZOK:
Poniedziałek: NIECZYNNE
Wtorek: 7.00 - 13.00
Środa: 7.00 - 13.00
Czwartek: 12.00 - 18.00
Piątek: 12.00 - 18.00
Sobota:
od 1 kwietnia do 30 września –
12:00 – 20:00
od 1 października do 31 marca –
10:00 - 18:00

• odpady przyjmuje uprawniony pracownik PSZOK, po

wcześniejszym sprawdzeniu czy osoba dostarczająca odpady
jest mieszkańcem Miasta Kobyłka,
• odpady powinny być oznaczone odpowiednim kodem
kreskowym,
• w PSZOK obsługiwane jest:
- w okresie jesienno – zimowym ok 30 mieszkańców na dobę
- w okresie wiosenno-letnik ok. 100 mieszkańców na dobę
• PSZOK obsługuje 3-4 osoby.
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Ilość odebranych odpadów z Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych PSZOK
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Ilość odebranych odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Miasta Kobyłka
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Ilość odbioru odpadów segregowanych
(papier, szkło, tworzywa sztuczne) z terenu Miasta Kobyłka
1200

1000
414,6

Ilość w Mg

322,4

281,8

800

371,30

379,23

600
409,2
402,5

399,70

394
393,76

400

106,8
200
150,5

281,2

285,2

2014

2015

316,8

342,90

2017

2018

225,73

72,8
0

II połowa 2013

2016

Rok

papier

szkło

tworzywa sztuczne

Ilość odebranych odpadów podczas "akcji wystawka"
160

140

120

Ilość w Mg

100

80

109,7
59

60
71,8

69,6

40
30,5

39,2
35,2

20

0

10,9

11,3

12,8

17,6

5,7
6,1

4,6

5,4

7,81

10,3

6,9

II połowa 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rok

Zużyte opony

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Odpady wielkogabarytowe

Ilość odebranych odpadów biodegradowalnych
z terenu Miasta Kobyłka
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Ilość odebranych odpadów zmieszanych i segregowanych (papier, szkło, tworzywa sztuczne)
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Bilans systemu finansowego odbioru odpadów komunalnych
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Identyfikacja odpadów
• Do identyfikacji został zakupiony program
C-Ware,
• System informacji o odpadach dla
mieszkańców
https://apps.c-trace.de/web.imperfkobylka
• Identyfikacja umożliwią m.in.:
śledzenie przejazdu pojazdów odbierających
odpady, a co za tym idzie potwierdzenie
czy z Państwa nieruchomości zostały w
danym dniu odebrane odpady,
identyfikację nieruchomości oraz rodzaj
i ilość poszczególnych frakcji odpadów
komunalnych odbieranych z danej
nieruchomości, co pozwoli na sprawdzenie
czy zadeklarowany sposób zbiórki odpadów
jest zgodny z rzeczywistością.

• Pojemniki na odpady zmieszane zostaną
oznakowane w sposób trwały, chipem
oznakowania dokona firma odbierająca odpady
komunalne.
• Kody należy naklejać na worki przeznaczone na
poszczególne frakcje odpadów, tj.:
- szkło i odpady szklane,
- papier, tekturę i tekstylia,
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe,
- odpady ulegające biodegradacji,
- czysty styropian,
- przeterminowane leki,
- odpady remontowo - budowlane,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony.

Edukacja mieszkańców
• Nowa strona (zakładka) EkoKobylka
• Prelekcje w szkołach dla
najmłodszych uczniów
• Konkursy ekologiczne podczas
trwania Dni Miasta Kobyłka
• Zbiórki zużytego sprzętu
elektronicznego oraz zużytych
baterii
• Udział firm odbierających odpady
w Dniach Miasta Kobyłka

• Kolportaż ulotek dla mieszkańców
• Coroczny kolportaż
harmonogramów odbioru
odpadów
• Poradniki EkoMieszkańca
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