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Co i gdzie wyrzucać? Gdzie działa PSZOK? Czy moja deklaracja „śmieciowa” jest aktualna?

Jak działa system gospodarowania 
odpadami komunalnymi w mieście?

Wprowadzona dwa lata temu rekomunalizacja 
usług w Jaworznie pozwoliła, by zadania, które 
kiedyś realizowały prywatne podmioty - wykony-
wały spółki miejskie. Właśnie tak, już blisko dwa 
lata działa odbiór odpadów komunalnych przez 
Wodociągi Jaworzno. Mieszkańcy są zadowoleni 
z wykonywanej usługi, a Gmina dokłada wszelkich 
starań, by jaworznianie mieli coraz więcej możli-
wości samoistnego korzystania z miejsc takich jak 
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.
Przez wiele lat miasta były zależne od wyników 
przetargów na świadczenie różnych usług. Dotyczyło 
to również odbioru śmieci. Zdarzało się, że prywatne 
firmy za swoje usługi życzyły sobie tak dużo, że 
miasta musiały unieważniać przetargi. Najzwyczaj-
niej w świecie nie było ich stać na zapłacenie nowych 
stawek. 
- Samorządy mają coraz mniejszą swobodę w zawie-
raniu umów, co powoduje, że jesteśmy zdani tak 
naprawdę na rozstrzygnięcia przetargowe, które 
nie zawsze dają nam pozytywny efekt, w rozumie-
niu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

najlepszego poziomu usług za możliwie najniższe 
pieniądze - mówi prezydent Paweł Silbert. - Stanę-
liśmy wobec widma dokładnie tego samego 
zjawiska, jakie dzisiaj trapi wiele polskich samo-
rządów, mianowicie ryzyka radykalnego wzrostu cen 
za odbiór odpadów. Jak pokazują to ostatnie dwa 
lata, decyzja o przekazaniu tego ważnego zadania 
w mieście, była trafna. W większości mieszkańcy 
wyrażają pozytywne opinie na temat świadczonych 
przez Wodociągi usług związanych z odbiorem odpa-
dów komunalnych w mieście. W obecnej sytuacji, 
przy wzroście wszystkich kosztów musielibyśmy się 
mierzyć z nie lada problemami gdybyśmy dalej opie-
rali miejskie usługi na podmiotach zewnętrznych.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składają właściciele nieru-
chomości. Co istotne, przez właściciela ustawodawca 
rozumie również współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością (np. na 

podstawie umowy dzierżawy, najmu itd.). 
W przypadku jeżeli nieruchomość jest zabudowana 
budynkiem wielolokalowym, w którym ustano-
wiono odrębną własność lokali, obowiązki wła-
ściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela 
lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo 
spółdzielnię mieszkaniową. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych. Na właścicielu ciąży także 
obowiązek dokonywania korekt deklaracji w przy-
padku wystąpienia zmian w zakresie danych mają-
cych wpływ na wysokość opłaty.
W przypadku nieruchomości na których zamie-
szkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
i stawki tej opłaty (segregowane: 32 zł bru�o, 
zmieszane: 128 zł bru�o za osobę).  

Ogrzewanie przez cały rok
Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna utrzymuje 
gotowość do dostarczenia ciepła w dowolnym 
momencie. To Państwo decydujecie o tym, kiedy 
uruchomić ogrzewanie w budy-nku. Wczesna 
jesień lub późna wiosna to czas, kiedy wszyscy 
skarżymy się na chłód panujący w naszych miesz-
kaniach. Jeżeli budynek jest przyłączony do naszej 
sieci wysokoparametrowej w dowolnym momen-
cie możecie Państwo uruchomić ogrzewanie 
i poprawić swój komfort.  

Co zrobić aby uruchomić ogrzewanie?
Jeżeli mieszkacie Państwo w budynku wieloro-
dzinnych skontaktujcie się z administratorem lub 
zarządcą budynku i zgłoście potrzebę uruchomienia 
ogrzewania. W budynkach indywidualnych możecie 
Państwo sami uruchomić ogrzewanie.

Jak zapewnić komfort, a równocześnie oszczędzać?
Automatyka pogodowa stosowana w budynkach 
zapewni komfort zgodnie z Państwa oczekiwaniami, 
a jednocześnie zadba o to, aby ciepło zostało 
wyłączone gdy temperatura na zewnątrz wzrośnie.

Zalety możliwości wykorzystania ogrzewania przez 
cały rok:
ź Komfort - dostosowanie temperatury do indywi-

dualnych potrzeb
ź Wygoda - automatyczna regulacja temperatury
ź Ekonomia - brak opłat za prąd zużyty do „dogrze-

wania” mieszkania
ź Bezpieczeństwo - eliminacja dodatkowych, nie-

bezpiecznych źródeł ciepła

Jeżeli chcą mieć Państwo ciepło przez cały rok, 
zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta 
nr tel.: 32 614 01 33; 32 614 01 30 lub mailowo: 
bok@sce.jaworzno.pl

Co można oddać w PSZOK-u
Oprócz wszystkiego, co można wyrzucić do zwy-
kłych pojemników na odpady segregowane (czyli 
papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opa-
kowań wielomateriałowych i bioodpadów) 
w PSZOK-u możemy oddać wszelkie odpady 
problemowe. Są to: zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kom-
pletny tj. w całości), meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, zużyte opony (rowerowe, motocyklowe 
i z samochodów o maksymalnej masie do 3,5 tony), 
odzież, tekstylia oraz popiół.
Sporą grupę odpadów, które oddamy w PSZOK-u 
stanowią inne odpady niebezpieczne lub inne niż 
niebezpieczne powstające w gospodarstwach 
domowych: przeterminowane leki, termometry 
rtęciowe, zużyte strzykawki i igły pochodzące wyłą-
cznie z gospodarstw domowych, tłuszcze i oleje 
jadalne i inne oraz chemikalia tj. kleje, smary, 
detergenty, farby, tusze, alkalia, środki ochrony 
roślin itp. Ważne - odpady płynne powinny być 
w szczelnych pojemnikach z etykietą pozwalającą 
na łatwą identyfikację.
W punkcie nie ma możliwości pozostawienia odpa-
dów powstałych w ramach prowadzenia działal-
ności gospodarczej oraz odpadów przemysłowych. 
Do takich odpadów należą np. taśmociągi lub pasy 
transmisyjne czyli popularne „taśmy górnicze”, 
a także części samochodowe takie jak fotele, 
zderzaki, światła, lusterka itp.

Gruz i odpady budowlane
W PSZOK-u przyjmowane są inne niż niebezpieczne 
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące 
z gospodarstw domowych, w tym styropian, papa, 
ziemia, kamienie i piasek. Popularny gruz odbierany 
jest nieodpłatnie do limitu ustalonego przez Radę 
Miejską wynoszącego 300 kg na członka gospo-
darstwa domowego rocznie. Czyli 3-osobowa 
rodzina może w ciągu roku oddać bez opłaty 
do 900 kg odpadów budowlanych.
Po przekroczeniu normy w PSZOK-u można oddać 
gruz za opłatą, której wysokość określona jest 
w uchwale Rady Miejskiej określającej dodatkowe 
usługi w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości (uchwała nr XXVIII/373/2021 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r.).
Zasady obowiązujące w PSZOK-u
Odpady w PSZOK-u odbierane są wyłącznie od 
mieszkańców zamieszkałych w gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Jaworzno.
Dlatego ważne jest, aby osoba oddająca odpady 
posiadała dokument potwierdzający zamieszkanie 
w Jaworznie (dowód osobisty, prawo jazdy lub 
dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie zamel-
dowania, umowa najmu mieszkania lub potwier-
dzenie uiszczania opłat np. za prąd lub wodę).
Odpady dostarczane do punktu powinny być pose-
gregowane, tak aby obsługa mogła je łatwo zidenty-
fikować. Po wypełnieniu formalności wjeżdżamy na 
punkt i osobiście składamy odpady we właściwych 
pojemnikach, zgodnie z oznaczeniami. Obsługa 
PSZOK-u jest zobowiązana odbierać od mieszkań-

ców i składać we właściwych miejscach jedynie 
odpady niebezpieczne. 
Na terenie punktu należy przestrzegać Regulaminu 
PSZOK, przepisów ruchu drogowego i dostosować 
się do poleceń obsługi.

Gdzie i w jakich godzinach
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych zlokalizowany jest w Jaworznie, przy 
ul. Górnośląskiej 39, czynny od poniedziałku do 
soboty z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych 
od pracy w następujących godzinach:
W okresie od 1 kwietnia do 30 września:
• poniedziałek w godz.: 12:00-20:00
• wtorek w godz.: 9:00-20:00
• środa w godz.: 9:00-20:00
• czwartek.: 9:00-20:00
• piątek.: 9:00-20:00
• sobota.: 8:00-14:00
W okresie od 1 października do 31 marca:
• poniedziałek w godz.: 10:30-18:30
• wtorek w godz.: 9:00-18:30
• środa w godz.: 9:00-18:30
• czwartek.: 9:00-18:30
• piątek.: 9:00-18:30
• sobota.: 8:00-14:00
Wjazd mieszkańców na teren PSZOK-u jest możliwy 
najpóźniej na 20 minut przed końcem pracy punktu.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u opi-
sane są w regulaminie dostępnym na stronie inter-
netowej MZNK w Jaworznie: www. mznk.jaworzno.pl 
(dział Odpady komunalne - Dokumenty do pobrania).

Zapraszamy do PSZOK-u
Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. 

Akumulator, stary termometr rtęciowy, opony czy gruz po remoncie oddamy nieodpłatnie w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

KOMUNIKAT SCE

AKTUALNOŚCI

Można już składać wnioski 
o wypłatę dodatku z tytułu 
wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła
20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 
Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest poniżej. 
W Jaworznie wnioski można składać w punkcie 
zlokalizowanym w budynku „D” Urzędu Miejskie-
go na Placu Górników 5 w godzinach pracy 
magistratu, najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o dodatek z tytułu wykorzystywania nie-
których źródeł ciepła można składać w budynku „D” 
Urzędu Miejskiego na Placu Górników 5 w Biurze 
Gospodarki Komunalnej (parter – hol wejściowy do 
budynku, przygotowano 3 stanowiska przyjmujące 
wnioski) w godzinach pracy urzędu, tj.:

ź od poniedziałku do środy w godz. od 7.00 do 15.00,

ź w czwartki w godz. od 7.00 do 16.00,

ź w piątki w godz. od 7.00 do 14.00.

Najważniejsze zmiany dot. dodatku węglowego:

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca 
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospo-
darstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysłu-
guje dla wszystkich gospodarstw domowych zamie-
szkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego złożono dla więcej niż jednego gospo-
darstwa domowego mających ten sam adres miej-
sca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany 
wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. 
Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, 
przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 
2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Złożone dotychczas wnioski o dodatek węglowy 
gmina rozpatrzy według nowych przepisów. 
W związku z tym nie ma potrzeby ponownego 
składania wniosków.

Zgodnie z nowymi przepisami, wsparcie finansowe 
w postaci jednorazowego dodatku otrzymają 
również gospodarstwa domowe, których główne 
źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, 
drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub 
olejem opałowym.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

ź 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem 
drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłąc-
zeniem drewna kawałkowego;

ź 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem 
kawałkowym;

ź 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym 
gazem LPG;

ź 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domo-
wych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

UWAGA! Należy pamiętać, że uzupełnione wnioski 
w wersji papierowej można składać WYŁĄCZNIE 
w holu wejściowym budynku „D” Urzędu 
Miejskiego na Placu Górników 5 w godzinach pracy 
magistratu.

Wnioski można składać również za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku 
o wypłatę dodatku elektronicznie, wniosek ten 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 
zaufanego.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania dodatku dla 
gospodarstwa  domowego jest potwierdzenie 
uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Szczegóły na h�ps://bit.ly/3SgYvwc
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