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   Rosnąca ilość odpadów komunalnych oraz stale rosnące koszty ich odbioru i 

zagospodarowywania wymuszają zmiany przepisów regulujących system gospodarki 

odpadami. W lipcu 2019 roku znowelizowano przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Jest to skutek uzyskiwania zbyt niskiego poziomu recyklingu odpadów w 

Polsce, dlatego też jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie obowiązkowej segregacji. 

Wymagać to będzie od nas wszystkich dużej dyscypliny, jednakże segregując odpady 

odniesiemy wspólnie podwójną korzyść - unikniemy wysokich kar oraz przyczynimy się do 

ochrony środowiska, w tym swojego najbliższego otoczenia. 

           W celu usystematyzowania zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, 

przygotowaliśmy dla Państwa informator na 2021 r., w którym zawarte zostały najważniejsze 

informacje obejmujące najnowsze  zmiany.

Zmiany w systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi
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W lipcu 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorządy 

obowiązek dostosowania uchwał regulujących system 

gospodarki odpadami komunalnymi do nowo wydanych 

przepisów ustawy nowelizującej.
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Obowiązkowa segregacja 

     Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkiem wszystkich 

właścicieli nieruchomości położonych w gminie Rewal. Oznacza to, że nie będzie 

możliwości wskazania w deklaracji nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów. 

Niedostosowanie się do tego wymogu, będzie wiązało się z nałożeniem podwyższonej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie czterokrotność 

opłaty miesięcznej.

Dotychczas właściciel nieruchomości mógł zdecydować, czy powstające na jego 

nieruchomości odpady będą zbierane w sposób selektywny, czy też nie. Od nowego roku  

nie będzie już takiej możliwości, dlatego wszyscy, którzy dotychczas deklarowali, że 

gromadzą odpady w sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej 

deklaracji.

UWAGA! Segregacja odpadów w zabudowie wielolokalowej (w której pojemniki 

na odpady są wspólne), związana jest z odpowiedzialnością zbiorową co oznacza, 

że po stwierdzeniu braku segregacji  wszyscy lokatorzy solidarnie zapłacą opłatę 

podwyższoną! 
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Od 1 stycznia 2021 r. bezpośrednio z nieruchomości  odbierane będą:

          niesegregowane (tzw. resztkowe) odpady komunalne, które należy gromadzić

         w pojemniku koloru czarnego lub szarego,

          papier i tektura, które należy gromadzić w workach koloru niebieskiego,

         opakowania szklane, które należy gromadzić w workach koloru zielonego,

         metale i tworzywa sztuczne, które należy gromadzić w workach koloru żółtego,

         bioodpady – w tym odrębnie :

                  odpady kuchenne, które należy gromadzić w pojemnikach koloru brązowego,

                  odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych 

                                            i ogrodów, które należy gromadzić w workach koloru brązowego.

Odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia i ich opakowania, baterie i 

akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia, odpady budowlane i 

rozbiórkowe, opony z samochodów osobowych, a także odpady powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy 

gromadzić selektywnie i przekazywać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Pobierowie.

UWAGA!  Jeżeli, któraś z wyżej wskazanych frakcji znajdzie się w pojemniku na 

odpady zmieszane lub w workach, w których gromadzone są selektywnie 

zbierane papier, szkło, tworzywa sztuczne lub bioodpady, to  naliczona zostanie 

opłata podwyższona, która wynosi czterokrotność stawki miesięcznej !
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W I kwartale 2021 r. wprowadzony zostanie system znakowania pojemników i worków. Wszystkie 

pojemniki na odpady zmieszane zostaną zaopatrzone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne w indywidualne chipy, a worki na odpady gromadzone selektywnie w kody kreskowe. Kody 

będą przydzielane odrębnie do każdej nieruchomości. Należy pamiętać, że nie można ich pożyczać ani 

dowolnie zamieniać.

System znakowania umożliwi rzetelne zebranie informacji o terminie oraz rodzaju i ilości odebranych 

odpadów, dzięki czemu będziemy mogli na bieżąco dokonywać weryfikacji systemu.

Pojemniki na odpady 

Gmina Rewal podobnie jak inne samorządy w Polsce zobowiązana jest ustawowo do osiągnięcia 

odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich 

jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. System znakowania to kolejny krok w uszczelnieniu systemu. 

Pomoże on w osiąganiu wymaganych poziomów odzysku odpadów i gminę,  przed karami pieniężnymi, 

które nakładane są w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

UWAGA ! W przypadku braku kodu kreskowego worku lub chipa na 

pojemniku  odpady nie zostaną odebrane.

Pojemniki i worki powinny zostać udostępnione w dniu odbioru przed posesją do godz. 7:00. Należy je 

ustawić przed wejściem na teren nieruchomości lub w granicach nieruchomości, z której zbierane są 

odpady, pod warunkiem, że od drogi publicznej jest do nich swobodny dostęp, w sposób nie powodujący 

uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich. 
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pobierowie zwany PSZOK - iem prowadzony 

jest przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31 w miejscowości Pobierowo. 

Punkt Selektywnej Zbiórki 

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają godziny jego otwarcia: 

w sezonie letnim (od 1 czerwca do 30 września) PSZOK czynny będzie:

 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 17.00 

 - w soboty od 7.00-15.00, 

po sezonie letnim (1 października – 31 maja) 

 - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 

 - w soboty 9.00-13.00.

UWAGA ! Regulamin funkcjonowania PSZOK-u dostępny jest w biuletynie 

informacji publicznej pod adresem www.bip.rewal.pl w zakładce Gmina 

Rewal/Odpady Komunalne/PSZOK oraz na stronie internetowej przedsiębiorcy 

odbierającego odpady : www.wodociagirewal.pl

     

Do PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne (poza odpadami 

dla których wyznaczono limity przyjęć) dostarczone samodzielnie przez właścicieli nieruchomości 

objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych.



W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są:

papier i tektura nieodpłatnie w każdej ilości, 

szkło i odpady opakowaniowe ze szkła nieodpłatnie w każdej ilości,

metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe nieodpłatnie 

w każdej ilości,

bioodpady nieodpłatnie w każdej ilości,

meble i inne odpady wielkogabarytowe nieodpłatnie w ilości 200 kg/rok,

przeterminowane leki i opakowania po lekach nieodpłatnie w każdej ilości,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych                       

w gospodarstwie domowym w wynik przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek nieodpłatnie w każdej 

ilości,

odpady niebezpieczne w tym chemikalia i opakowania po chemikaliach, 

farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory 

nieodpłatnie w każdej ilości,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny nieodpłatnie                   

w każdej ilości,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – niekompletny odpłatnie                  

w każdej ilości,

wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

odpady z tekstyliów i odzieży,

zużyte opony z samochodów osobowych nieodpłatnie w ilości 4 szt. 

rocznie,

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia pochodzących z gospodarstw 

domowych odpłatnie w każdej ilości

gruz ceglany odpłatnie w każdej ilości

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów odpłatnie        

w każdej ilości.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

zmieszane, niesegregowane odpady komunalne,

opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych        

niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

odpady zawierające azbest, smołę itp.,

odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie                     

z innego źródła  niż gospodarstwo domowe,

części samochodowe.

6



7

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega również system zbiórki objazdowej. Zbiórka objazdowa 

odbędzie się jednorazowo po wcześniejszym ogłoszeniu terminu. W ramach zbiórki objazdowej 

odebrane zostaną tylko odpady wielkogabarytowe, w tym meble pochodzące z gospodarstw 

domowych.

Meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany) i odpady wielkogabarytowe (np. materace, 

dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe) 

zostaną odebrane tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli 

nieruchomości mieszanych, właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w każdej ilości.

Właściciele nieruchomości, na których świadczone są  usługi hotelarskie oraz właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych dostarczają samodzielnie odpady wielkogabarytowe  i meble 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pobierowie.

Zbiórka objazdowa 

UWAGA ! Podczas zbiórki objazdowej nie będą odbierane : baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony. Odpady te należy 

dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Pobierowie.
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Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym (nie 

prowadzący działalności) kompostujący bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty. 

W przypadku skorzystania ze zwolnienia bioodpady nie będą odbierane bezpośrednio z 

nieruchomości oraz nie będą mogły być przekazane do PSZOK-u. 

Za kompostownik uważa się miejsce składowania bioodpadów, które należy gromadzić w 

gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie 

ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić 

dostęp powietrza do warstw kompostu. 

Kompostowanie

UWAGA ! Niedopuszczalne jest kompostowanie bioodpadów w dołach lub zbiornikach 

betonowych ograniczających dostęp powietrza !

Kompostowaniu podlegają m.in.: miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, 

małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach i warzywach, resztki 

produktów mleczarskich, pieczywo, fusy po herbacie i kawie, w tym z filtrem, jeśli jest papierowy, herbata 

ekspresowa, skorupki od jajek. 

Nie kompostuje się m.in. odpadów takich jak: kości, mięso, resztki po przygotowaniu posiłków, zepsuta żywność, 

płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, 

papier, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki 

organiczne, resztki roślin porażone chorobami.
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Częstotliwość odbioru 

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów komunalnych :

          zwiększona zostaje częstotliwość odbioru selektywnie zbieranych odpadów,

          zwiększona zostaje częstotliwość odbioru bioodpadów,

          wydłużony zostaje sezon letni ( 1 czerwca - 30 września).

Nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości, na których zlokalizowane są domki letniskowe

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

           odpady zmieszane i bioodpady będą odbierane przez cały rok  raz w tygodniu

           odpady selektywnie zebrane będą odbierane 2 razy w tygodniu w sezonie letnim 

           a po sezonie raz w tygodniu.

Nieruchomości niezamieszkałe

Nieruchomości mieszane

Nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie

           odpady zmieszane i bioodpady będą odbierane dwa razy w tygodniu w sezonie

           letnim a po sezonie raz w tygodniu

           odpady selektywnie zebrane będą odbierane dwa razy w tygodniu w sezonie letnim

           a po sezonie raz w tygodniu.

Nieruchomości, na których działają obiekty gastronomiczne:

          odpady zmieszane i bioodpady będą odbierane siedem razy w tygodniu w sezonie 

          letnim a po sezonie raz w tygodniu

          odpady selektywnie zebrane będą odbierane dwa razy w tygodniu w sezonie letnim

          a po sezonie raz w tygodniu.
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Harmonogram odbioru 

Odpady zmieszane i segregowane z wszystkich nieruchomości odbierane będą raz w 

tygodniu w miesiącach od stycznia do maja i od października do grudnia zgodnie z 

poniższym harmonogramem:

za wyjątkiem:

        Śliwin, Trzęsacz, Pustkowo: za 6.01 odbiór nastąpi 8.01 w piątek,

        Niechorze, Pogorzelica: za 5.04 odbiór nastąpi 2.04 w piątek,

        Niechorze, Pogorzelica: za 3.05 odbiór nastąpi 30.04 w piątek,

        Niechorze, Pogorzelica: za 1.11 odbiór nastąpi 29.10 w piątek

        Pobierowo: za 11.11 odbiór nastąpi 12.11 w piątek

        odpady zmieszane z obiektów gastronomicznych w "Długi weekend majowy" odbierane

        będą codziennie.

W sezonie letnim (1 czerwca - 30 września) z nieruchomości zamieszkałych (bez działalności 

gospodarczej), na których zlokalizowane są domki letniskowe oraz wypoczynkowo- 

rekreacyjnych odbierane będą: 

       odpady gromadzone selektywne dwa razy w tygodniu, 

       odpady zmieszane raz w tygodniu, w pierwszy dzień ujęty w harmonogramie.

Z nieruchomości niezamieszkałych, nieruchomości mieszanych i nieruchomości, na 

których świadczone są usługi hotelarskie odpady zmieszane i segregowane odbierane będą 

dwa razy w tygodniu.

Odpady zmieszane z obiektów gastronomicznych w sezonie letnim odbierane będą 

codziennie.



11

 Od 1 stycznia 2021 r. dla wszystkich nieruchomości rozliczających się systemem wodnym stawka za odpady 

zbierane w sposób selektywny nie ulega zmianie i w dalszym ciągu wynosic będzie 4,20 zł  za metr 

sześcienny zużytej wody. W przypadku kiedy stwierdzony zostanie brak segregacji z urzędu w drodze decyzji 

naliczona zostanie opłata podwyższona, uwzględniająca czterokrotność stawki podstawowej - 16,80 zł za 

metr sześcienny zużytej wody. 

Opłaty 

Zmianie ulegają jedynie stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, rozliczających się od 

pojemników oraz dla nieruchomości, na których zlokalizowane sa domki letniskowe i nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Znowelizowane przepisy nałożyły na radę gminy 

obowiązek dostosowania stawek za odbiór pojemników do stawek maksymalnych wskazanych przez 

ustawodawcę w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Od 1 stycznia 2021 r. opłata za odbiór odpadów wynosić będzie:

 Dla nieruchomości niezamieszkałych

           w przypadku kiedy odpady gromadzone są selektywnie:

                    3,18 zł za worek 60 l.

                    6,35 zł za pojemnik 120 l.

                    12,70 zł za pojemnik 240 l.

                    58, 21 zł za pojemnik 1100 l.

           w przypadku opłaty podwyższonej:

                     12,72 zł za worek 60 l.

                     25,40 zł za pojemnik 120 l.

                     50,80 zł za pojemnik 240 l.

                     232,84 zł za pojemnik 1100 l.

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe :

             w przypadku kiedy odpady gromadzone są selektywnie                181,90 zł/rok.

             w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania

             odpadów komunalnych w sposób selektywny              727,60 zł/rok.
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Deklaracje

        Wszyscy właściciele nieruchomości położonych w gminie Rewal zobowiązani są złożyć do Wójta deklaracje 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.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Oznacza to, 

że wszyscy właściciele nieruchomości rozliczający się systemem wodnym, którzy składali deklaracje w latach 

ubiegłych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 lutego 2021 r., uwzględniając ilość 

zużytej wody w roku 2020. Informację o ilości zużytej wody należy uzyskać samodzielnie pod numerem telefonu                    

          91 38 64 172 lub 601 878 198 

 

Druki deklaracji o wysokości opłaty należy złożyć:

          osobiście w punkcie obsługi klienta w godzinach pracy Urzędu Gminy,

          przesłać operatorem pocztowym na adres: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal, 

          przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP 

          na adres: /mowczarek/skrytka. 

Deklaracje w formie elektronicznej można złożyć tylko i wyłacznie poprzez platformę ePUAP (pod adresem: 

epuap.gov.pl) wysyłając tzw. pismo ogólne, do którego należy załączyć skan deklaracji. Pismo takie musi zostać 

podpisane potwierdzonym profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają druki deklaracji 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Deklaracje

właściciele nieruchomości zamieszkałych pobierają 

deklaracje oznaczoną jako - DEK.1.,

właściciele nieruchomości mieszanych oraz 

nieruchomości, na których świadczone są usługi 

hotelarskie pobierają deklaracje oznaczoną jako - DEK.2., 

właściciele nieruchomości niezamieszkałych pobierają 

deklaracje oznaczoną jako - DEK.3 oraz oświadczenie                 

o przystąpieniu do systemu gminnego,

właściciele nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe oraz dla nieruchomości, na 

której zlokalizowane są domki letniskowe pobierają 

deklaracje oznaczoną jako - DEK.4.
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Nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są w 

biuletynie informacji publicznej pod adresem: 

www.bip.rewal.pl w zakładce Gmina Rewal/Odpady 

Komunalne/Deklaracje 

UWAGA ! Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą przystąpić dobrowolnie do 

zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 

2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych znajdą się poza gminnym systemem, a 

odpady z takich nieruchomości nie będą odbierane. Warunkiem odbioru odpadów jest złożenie 

nowej deklaracji wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do systemu. W przypadku nie wyrażenia 

zgody na pozostanie w gminnym systemie właściciele nieruchomości niezamieszkałych 

zobowiązani są do zawarcia umowy  na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych dostępny jest w biuletynie informacji publicznej pod adresem: 

www.bip.rewal.pl w zakładce Gmina Rewal/Odpady Komunalne.



Więcej informacji można uzyskać:

w Referacie Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy w Rewalu

telefoniczne pod numerem  91 38 49 024, 

e-mail: odpady@rewal.pl

www.bip.rewal.pl w zakładce odpady komunalne 


