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NIECH KAŻDY PŁACI ZA SIEBIE, A PRZEDE WSZYSTKIM CI,  

KTÓRZY DO TEJ PORY UNIKALI OPŁATY LUB ZANIŻALI JEJ WYSOKOŚĆ

W sierpniu  
rozpoczęliśmy przyjmowanie 

deklaracji opartych 
o zużycie wody

Zmieniamy system opłatZmieniamy system opłat 

za ODPADY
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Gdyby założyć, że jedna śmieciarka zabiera 
jednorazowo 10 ton, to okazałoby się,  
że do wywiezienia wszystkich śmieci z Marek 
w ciągu roku potrzeba 1400 pojazdów!  
Gdyby ustawić auta jedno za drugim,  
stałyby w rzędzie liczącym ponad 12,5 km!

NIE TYLKO MY

Od 2013 r. płaciliśmy w naszym mieście za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów „od osoby”. Właściciel nierucho-
mości składał deklarację, ile osób mieszka pod jego da-
chem. Od tego była uzależniona wysokość opłaty. Problem 
w tym, że w Markach tak naprawdę mieszka 40-45 tys. 
osób. Tymczasem do systemu śmieciowego zgłoszonych 
jest niecałe 35 tys. mieszkańców. A to oznacza, że uczciwi 
mieszkańcy oraz budżet miasta płacą – nie boimy się tego 
słowa użyć – za cwaniaków. Wprawdzie nasze kontrole co 
i rusz wyłapują kolejne osoby, które unikały uiszczania opłat 
śmieciowych, ale żadna gmina w Polsce nie jest w stanie 
wprowadzić szczelnego systemu „od osoby”.  Z tego powodu 
zdecydowaliśmy się przejść na system związany ze zużyciem 
wody. 10 czerwca stosowną uchwałę przyjęła Rada Miasta. 
Uwag nie miały organy kontrolne, czyli Regionalna Izba 
Obrachunkowa oraz wojewoda mazowiecki.  

– Dzięki zmianie systemu każdy będzie płacić za siebie – 
podkreśla Grzegorz Kasprowicz, zastępca burmistrza Marek, 
odpowiedzialny za tematykę ochrony środowiska. 

Od 1 sierpnia rozpoczynamy proces wdrażania nowego 
systemu. Dla mieszkańca wiązać się on będzie z obliczeniem 
opłaty i złożeniem nowej deklaracji śmieciowej. Najnowszy 
numer biuletynu Marki.pl przygotowaliśmy po to, by Pań-
stwu pomóc ją wypełnić. 

– Z naszych obliczeń wynika, że większość z Państwa 
będzie płacić mniej niż do tej pory. To pierwsza korzyść. 
Druga jest taka, że opłaty poniosą ci, którzy do tej pory ich 
unikali. A więc będzie sprawiedliwiej niż do tej pory – mówi 
Grzegorz Kasprowicz. 

Mniej do wywozu śmieci będzie dopłacać miasto. A są to 
ogromne pieniądze. W 2019 r. do wywozu i zagospodaro-
wania odpadów dołożyliśmy 4 mln zł. Gdybyśmy z naszej 
wspólnej samorządowej kasy co roku mieli dopłacać taką 
kwotę, przez 10 lat „do i na śmieci” trafiłoby minimum 
40 mln zł. To więcej niż kosztowała nas np. rozbudowa 
i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. Za te pieniądze 
można byłoby wybudować dwie takie same drogi jak So-
snowa-Kościuszki. 

– Mieszkańcy liczą na inwestycje. Uszczelnienie systemu 
dobrze wpłynie na budżet naszego miasta. Będziemy mogli 
wydać pieniądze na to, czego wszyscy oczekujemy – przede 
wszystkim drogi – dodaje Jacek Orych, burmistrz Marek. 

ARTUR TUSIŃSKI 
burmistrz Podkowy Leśnej

Na bazie kilkuletnich doświadczeń, badań 
i obserwacji należy stwierdzić, że istnieje 
problem braku możliwości weryfikacji 
danych zawartych w deklaracji (od osoby – 
przyp. red.). Rozwiązaniem powyższej trud-
ności może być zmiana ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w taki sposób, aby dane zawarte w deklara-
cjach możliwe były do zweryfikowania, czy-
li na podstawie ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości. Z miejskich analiz wynika 
pewna prawidłowość: im więcej zużywamy 
wody, tym więcej produkujemy śmieci.  

źródło: http://arturtusinski-podkowa.pl

Wiadomo, że woda nie produkuje odpadów, 
ale pozwala zweryfikować liczbę osób 
przebywających w danej nieruchomości. 
Metoda od wody jest bardziej sprawiedliwa 
i skuteczna, jeśli weźmiemy pod uwagę 
osoby, które nam „uciekły” z systemu,  
te, które mieszkają, produkują śmieci,  
ale nie są zgłoszone w deklaracjach.

informacja ze strony Mlawa.pl

IWONA PAJEWSKA-ISZCZYŃSKA
zastępca wójta Lesznowoli  

W związku z  migracją mieszkań-
ców w gminie bardzo trudne czy 
wręcz niemożliwe jest określenie 
rzeczywistej liczby osób prze- 
bywających na nieruchomości.  
Dlatego, za najbardziej zasadną  
w gminie uznano metodę  
stanowiącą iloczyn zużytej wody  
z danej nieruchomości oraz stawki 
opłaty. Zaleta tej metody przekłada 
się na ilość osób mieszkających  
na danej nieruchomości, nawet  
w przypadku czasowych zmian 
liczby osób, oraz daje możliwość 
weryfikacji danych wynikających  
ze wskazań wodomierza. (…) 
Metoda ta jest najbardziej spra-
wiedliwa dla mieszkańców, gdyż 
gwarantuje największą szczelność 
systemu – objęcie opłatą za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych wszystkich osób za-
mieszkujących na terenie gminy.  
 informacja ze strony Lesznowola.pl

W ubiegłym roku w przestrzeni publicznej 
pojawiła się opinia, że tylko Marki wpadły na 
„durny” pomysł, by powiązać opłatę za śmieci 
ze zużyciem wody. Taka teza nie ma jednak 
żadnego pokrycia w faktach. Regularnie to 
rozwiązanie stosują gminy nadmorskie. Nie ma 
znaczenia również wielkość gminy. Wdrożyły 
ją miasta duże (Szczecin), średnie (Sopot) 
czy mała Lesznowola. Myśli o nim również 
Warszawa. Według urzędu antymonopolowe-
go, co 20. gmina już wprowadziła rozwiązanie 
od wody i ten odsetek stale rośnie.  
Oto opinie samorządowców:

ARKADIUSZ KLIMOWICZ 
burmistrz Darłowa

Woda jest wskaźnikiem, ile w danym miesz-
kaniu przebywa osób. Niezależnie od tego, 
czy ktoś melduje te osoby, zgłasza lub ukrywa 
mieszkańców. Zużycie wody na jednego  
człowieka w Polsce jest mniej więcej stałe. 
Dlatego jest to dobry wskaźnik, czy rzeczy- 
wiście w danym lokalu mieszka jedna osoba, 
czy być może dziesięć. Jeśli dziesięć,  
to wiadomo, że odpadów będzie więcej.

źródło: Darłowo.naszemiasto.pl

Zmieniamy system opłat za odpady. 

Opłaty nie będą naliczane  

od zadeklarowanej liczby osób,  

ale od rzeczywistego zużycia wody. 

To powinno ukrócić kombinacje

KONIEC
Z PŁACENIEM
ZA NIEUCZCIWYCH

PODSTAWOWE ZASADY
1.     Mieszkaniec Marek* raz do roku będzie obliczał i składał 

deklarację śmieciową. W tym roku – najpóźniej do 

25 września, w każdym kolejnym roku – do 25 stycznia.

2.    Bazą do obliczenia opłaty za odpady będzie ilość  

zużytej wody za wybrany przez mieszkańca 

okres poprzedniego roku kalendarzowego  

(nie mniejszy niż 81 następujących po sobie dni). 

3.    Deklarację będzie można przygotować na podstawie 

informacji/wykazu wydanych przez przedsiębiorstwo 

wodociągowe albo faktur zbieranych przez mieszkańca.

4.    Deklarację można złożyć osobiście, drogą pocztową  

lub elektroniczną.

5.     Aby składanie deklaracji było łatwiejsze, urząd 

miasta przygotował różne ułatwienia m.in. możliwość 

elektronicznego obliczenia i wypełnienia deklaracji, 

kalkulator opłaty. 

*nie dotyczy mieszkańców wspólnot i spółdzielni. 

W ich imieniu deklarację będzie składać zarządca

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

Coraz więcej śmieci w Markach!
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DLACZEGO OD WODY
Przepisy, uchwalone przez sejm i senat, dają samo-
rządom możliwość zastosowania wyłącznie jednej 
z czterech metod: 

1. od osoby (tak jak do tej pory w Markach)
2. od powierzchni lokalu mieszkalnego
3. od gospodarstwa domowego
4. od ilości zużytej wody

Żadne z tych rozwiązań nie jest idealne, ale trzy 
pierwsze mają istotne wady. O pierwszej piszemy 
w tekście. Niestety, nie wszyscy są uczciwi i podają 
w deklaracji prawdziwą liczbę mieszkańców. W drugim 
przypadku może się okazać, że czteroosobowa rodzina 
mieszkająca w małym mieszkaniu płaciłaby dużo 
mniej niż dwójka emerytów żyjąca w wolnostojącym 
domu. W trzecim przypadku samotny rencista 
mieszkający w kawalerce płaciłby tyle samo, ile 
rodzina żyjąca w 200-metrowej willi. Dopiero czwarte 
rozwiązanie daje możliwość oszacowania tego, 
ile rzeczywiście osób mieszka w danym miejscu. 

FOT.FREEPIK.COM/ZCOOL.COM.CN
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Do tej pory płaciliśmy za odpady od zadeklarowanej  

osoby. Od drugiego półrocza ogromna większość z nas  

– od zużycia wody. Pokazujemy jak policzyć wysokość opłaty 

Obliczamy kwotę   opłaty śmieciowej 

1. DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ WŁASNY WODOMIERZ 

I MIESZKAJĄ W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Żeby obliczyć naszą opłatę śmieciową, powinniśmy dysponować jedną z dwóch rzeczy – fakturami od firmy wodociągowej  

za ubiegły rok lub zestawieniem zużycia wody, specjalnie przygotowanym przez firmę wodociągową. Bardzo ważne są 

terminy wyszczególnione na fakturze – zgodnie z uchwałą do obliczenia stawki wybieramy kolejne po sobie okresy,  

które obejmują tylko ubiegły rok. Nie bierzemy pod uwagę tych faktur, które wchodzą w zakres 2018 lub 2020 r.  

(np. grudzień 2018-styczeń 2019 oraz grudzień 2019 – styczeń 2020). 

Drugim krokiem jest wybranie odpowiadającego nam zużycia wody. Szukamy takiego okresu, który obejmuje co najmniej 

81 następujących po sobie dni. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania o końcową stawkę nie muszą się martwić osoby, 

które np. latem podlewają ogródki wodą z wodociągu. Do obliczenia opłaty mogą wybrać sobie okres wiosenny lub jesienny, 

kiedy zwykle odpada konieczność zraszania trawy, kwiatów czy warzyw.

➧    PRZYKŁAD
Jan Marecki i jego rodzina (w sumie trzy 

osoby) wybiera z faktur lub zestawienia 

okres o najkorzystniejszym zużyciu 

wody. Z danych wynika, że najlepszy 

pod tym względem jest okres między 

25 stycznia 2019 r. a 26 kwietnia 2019 r. 

Obejmuje on minimum 81 wymaganych 

i następujących po sobie dni. W tym 

czasie Jan Marecki pobrał odpowiednio 

7,0 m., 7,7 m. oraz 8,2 m. sześc. wody.

Jan Marecki sumuje zużycie wody. 

W wybranym przez niego okresie 

zużycie wyniosło 22,9 m. sześc. 

7 + 7,7 + 8,2 = 22,9 m. sześc.

Teraz Jan Marecki sprawdza liczbę dni, 

z których pochodzą dane o zużyciu. 

Okres między 25 stycznia 2019 r. 

a 26 kwietnia 2019 r. liczy łącznie 92 dni.  

7 (Styczeń) + 28 (Luty) + 31 (Marzec) 
+ 26 (Kwiecień) = 92 dni 

Czas na obliczenie średniego dziennego 

zużycia. To proste działanie. Dzielimy 

łączne zużycie przez liczbę wybranych 

dni.  
22,9 m. sześc. : 92 dni 

= 0,2489130435 m. sześć.  

(ten wynik potrzebujemy w całości).

Wynik tego działania mnożymy przez 

liczbę 30,42 (czyli średnią liczbę dni 

w miesiącu). Chcemy w ten sposób 

obliczyć średnie zużycie miesięczne.   

0,2489130435 m. sześć. 
x 30,42 = 7,5719347833

Średnie miesięczne zużycie wynosi 

zatem 7,57 m. sześć. (wynik podajemy  

do dwóch miejsc po przecinku,  

nie należy go zaokrąglać).

Został nam ostatni krok. Średnie 

miesięczne zużycie wody (w tym 

wypadku 7,57 m. sześć) mnożymy przez 

stawkę opłaty, czyli 11,22 zł/m.sześc. 

7,57 m. sześc. x 11,22 zł = 84,9354 zł

Miesięczna opłata Jana Mareckiego 

wynosi zatem 84,93 zł (tu również wynik 

podajemy do dwóch miejsc po przecinku, 

nie należy go zaokrąglać). Absolutnie  

nie mnożymy tego wyniku przez liczbę 

osób zamieszkujących w gospodarstwie!

Jan Marecki może jeszcze obniżyć 

wysokość opłaty. Wszystko zależy  

od tego, czy u siebie ma zainstalowany 

przydomowy kompostownik i kompostuje 

bioodpady. Jeśli tak, jego opłata zostaje 

pomniejszona o 2,06 proc. 

84,93 zł x 0,9794 = 83,180442

Wynik podajemy do dwóch miejsc  

po przecinku, nie należy go zaokrąglać, 

czyli wyniesie 83,18 zł.

TAK WYGLĄDA 
ZESTAWIENIE,  

KTÓRE PRZYGOTOWUJE 

DLA PAŃSTWA  

WODOCIĄG MARECKI  

1.  Zajrzyj do ostatniej kolumny 
(zakreślona na czerwono). Tam znajdziesz 

dane o zużyciu wody. Wybierz te kolejne 

okresy, które są dla Ciebie najkorzystniejsze

2.  Sprawdź liczbę dni. Znajdziesz je w czwartej 

kolumnie (zakreślona na zielono). Pamiętaj,  

że zużycie obliczysz na podstawie faktur  

za co najmniej 81 następujących po sobie dni. 

DUŻE UŁATWIENIE
OPŁATY NIE TRZEBA LICZYĆ „NA PIECHOTĘ”. SKORZYSTAJ Z KALKULATORA,  

KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE CZYSTE.MARKI.PL POMOŻE CI OBLICZYĆ  

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODPADY. WYSTARCZY WPISAĆ TYLKO WIELKOŚĆ 

ZUŻYCIA WODY, LICZBĘ DNI I ZAZNACZYĆ, CZY KOMPOSTUJESZ BIOODPADY.

2. DLA OSÓB, KTÓRE MIESZKAJĄ  

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, ALE NIE MAJĄ 

WODOMIERZA LUB NIE MOGĄ SIĘ ROZLICZYĆ NA 

PODSTAWIE DANYCH ZA 2019 R. LUB ICH KOLEJNE 

OKRESY ZUŻYCIA WODY SĄ MNIEJSZE NIŻ 81 DNI 

W takich przypadkach wprowadzamy rozwiązanie oparte na ryczałtowym 

zużyciu wody i zadeklarowanej liczbie osób. Opłatę wyliczamy  

na podstawie przemnożenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość, 

przeciętnej normy zużycia wody (3 m. sześc./osoba) oraz stawki opłaty 

(11,22 zł/m. sześc.).

➧    PRZYKŁAD
Izabela Marecka i jej rodzina nie są 

podpięci do sieci wodociągowej  

i korzystają z własnego ujęcia wody. 

W gospodarstwie domowym – oprócz  

pani Izabeli – mieszkają jeszcze  

trzy osoby. 

Pani Izabela oblicza stawkę 
w następujący sposób:

 4 osoby x 3 m. sześc. wody  

(czyli przeciętne, ryczałtowe zużycie) 
x 11,22 zł = 134,64 zł

Jeśli Pani Izabela dysponuje 
kompostownikiem 
i kompostuje bioodpady, może 

obniżyć wysokość miesięcznej 

opłaty o 2,06 proc.  

134,64 zł x 0,9794  
= 131,866416

(wynik podajemy do dwóch 
miejsc po przecinku,  
nie należy go zaokrąglać, 
opłata wyniesie 131,86 zł)

3. DLA OSÓB,  
KTÓRE MIESZKAJĄ  

WE WSPÓLNOTACH 
LUB 

SPÓŁDZIELNIACH 

Po Państwa stronie nie ma żadnych 

formalności. Zarząd wybierze 

najkorzystniejszy okres i złoży 

w ratuszu jedną deklarację.  
Do wspólnoty/spółdzielni należeć 

będą Państwa wewnętrzne rozliczenia.
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PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA PRAKTYCZNY PORADNIK

DEKLARACJĘ Wypełniamy

śmieciową

Wpisujemy adres współwłaściciela (29-40). Pola 39 (nr telefonu) oraz 40 (e-mail) 
 nie są obowiązkowe, ale ułatwią kontakt

 

Jeśli dane do korespondencji z właścicielem (współwłaścicielami) są inne niż 
w rubrykach 6-22, wpisujemy je w kolejnej rubryce. Tradycyjnie rubryki 49 – 59 
NIE SĄ OBOWIĄZKOWE, aczkolwiek mogą ułatwić kontakt w przypadku ko-
nieczności uzupełnień lub korekt w zeznaniu

➧    Krok 3 – rubryki C-H
Przechodzimy do części dotyczącej wyliczenia opłaty za śmieci. Na początek 
podajemy dane nieruchomości zamieszkałej w Markach, z której są odbierane 
odpady. Wpisujemy tu nie tylko dane adresowe, ale również nr działki oraz na-
zwę obrębu. Jeśli ktoś z Państwa nie pamięta tych informacji, dowie się o nich 
z internetowej e-mapy (http://marki.e-mapa.net/) lub na infolinii urzędu miasta

W punkcie D1 zaznaczamy, czy dysponujemy kompostownikiem czy też nie. 
Wybór zaznaczamy krzyżykiem. Odpowiedź „tak” oznacza zwolnienie w części  
z opłaty w wysokości 2,06 proc.

Rubryki 57, 58 i 59 są kluczowe do wyliczenia opłaty. Tu wpisujemy wyni-
ki naszych obliczeń (o obliczeniach pisaliśmy na poprzednich stronach). 
Przypominamy, że stawka opłaty wynosi 11,22 zł/m3. Posiadanie kompostow-
nika uprawia do zwolnienia w wysokości 2,06 proc. od wyliczonej opłaty, a nie 
powyższej stawki! (to bardzo istotne!)

Istotna jest również rubryka 60. Tu zaznaczamy (w kratce), jakie dokumenty 
dołączamy do deklaracji. Mogą to być: 
- załącznik o pozostałych współwłaścicielach (więcej na ten temat dalej)
-  kopia rachunków, dotyczących kolejnych okresów rozliczeniowych, obejmują-

cych co najmniej 81 dni z poprzedniego roku lub
-  wykaz/zestawienie informacji z firmy wodociągowej i oświadczenie o wyborze 

okresu zużycia
-  pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela (właścicieli nieru-

chomości)

Ostatnim elementem jest złożenie podpisów pod deklaracją przez wszystkich 
właścicieli nieruchomości

 
Może się tak zdarzyć, że nieruchomość ma więcej niż dwóch współwłaścicieli. 
Dlatego przygotowaliśmy załącznik DOK-1-ZAL lub DOK-1R-ZAL, w którym 
należy ich ująć. 

➧    Krok 1 – rubryki A
Na górze deklaracji wpisujemy PESEL lub Numer Identyfikacyjny Podatnika. 
PESEL wpisuje osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości, NIP – 
właściciel nieruchomości, który jest osobą prawną lub jednostką nieposiadającą 
osobowości prawnej

 
Przechodzimy do pola nr 3. Tu zaznaczamy, kto składa deklarację, zaznaczając 
krzyżykiem odpowiednie pole (nasz wybór to: osoba fizyczna, osoba prawna, 
jednostka organizacyjna nieposiadająca os obowości prawnej

 
W polu nr 4 krzyżykiem zaznaczamy, czy jest to nasza pierwsza deklaracja, 
czy zmiana danych czy też wygaśnięcie obowiązku. Oczywiście jest to nasza 
pierwsza deklaracja (zmienia się system naliczania opłat, więc te deklaracje 
traktujemy jako pierwsze). Dlatego krzyżyk stawiamy w pierwszym od lewej 
kwadracie. Następnie wpisujemy datę obowiązywania deklaracji. Będzie to 
01 sierpnia 2020 r.

 
W polu nr 5 zaznaczamy, kto składa deklarację: właściciel, współwłaściciel czy 
też osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie. Gdyby pojawiła się jeszcze inna 
formuła prawna, możemy ją wpisać w linijce poniżej i zaznaczyć kwadrat „inny”

 

➧    Krok 2 – rubryki B
Przechodzimy do kwestii danych identyfikacyjnych zobowiązanego. W polu 
nr 6 podajemy nazwisko (osoba fizyczna) lub pełną nazwę (osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W polu nr 7 
– imię lub imiona (osoba fizyczna) lub skróconą nazwę osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej). Pola 8, 9 i 10 są 

przeznaczone wyłącznie dla tych osób fizycznych, które nie mają numeru PESEL 
(obcokrajowcy). Odpowiednio podają datę urodzenia, imię ojca i imię matki. 
Osoby, które mają PESEL, NIE WYPEŁNIAJĄ tych trzech rubryk.

 

W polach od nr 11 do nr 22 wpisujemy kolejne dane dotyczące osoby składa-
jącej zeznanie. Chodzi o kwestie związane z miejscem zamieszkania/ siedzibą 
oraz o ewentualne dane kontaktowe (nr telefonu oraz e-mail). Te dwie ostatnie 
informacje NIE SĄ obowiązkowe. Mogą się jednak przydać, gdyby potrzebne 
były uzupełnienia i korekty w zeznaniu. 

Jeśli jesteśmy jedynym właścicielem nieruchomości, nie musimy wypełniać pól 
od nr 23 do nr 50. Jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, uzupełniamy je. 
Prawdopodobnie najczęściej nieruchomość będzie znajdowała się w posiadaniu 
małżeństwa. Wówczas dane drugiej osoby wpisujemy w rubrykach od 23 do 28. 
Uwaga! Rubryki 26,27 i 28 dotyczą wyłącznie tego współwłaściciela, który nie 
ma numeru PESEL. 
(Uwaga – jeśli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli – wypełniamy dodatkowy 
załącznik – o tym dalej)

JAKĄ I KTO WYPEŁNIA
Sprawdź, którą deklarację wypełniasz Ty lub Twoja wspólnota/spółdzielnia

DOK-1
dla właścicieli nieruchomości  
zamieszkałej, jednorodzinnej,  
podłączonej do sieci wodociągowej 
i opomiarowanej

DOK-1R
dla właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałej, jednorodzinnej:
➧    niepodłączonej do sieci wodociągo-

wej i nieopomiarowanej albo
➧    nowo zamieszkałej albo
➧    zamieszkałej przez okres krótszy 

niż trzy miesiące w roku poprzedza-
jącym rok uiszczenia opłaty albo

➧    zamieszkałej, na której brak jest 
możliwości wskazania kolejnych 
okresów rozliczeniowych obejmu-
jących co najmniej 81 dni z roku 
kalendarzowego poprzedzającego 
rok uiszczenia opłaty wykazujących 
zużycie wody

DOK-2 (UWAGA – WYPEŁNIA 
ZARZĄDCA LUB WSPÓLNOTA)
dla właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałej, wielorodzinnej, podłączonej do 
sieci wodociągowej i opomiarowanej

DOK-2R (UWAGA - WYPEŁNIA 
ZARZĄDCA LUB WSPÓLNOTA)
dla właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałej, wielorodzinnej:
➧    niepodłączonej do sieci wodociągo-

wej i nieopomiarowanej albo
➧    nowo zamieszkałej albo
➧    zamieszkałej przez okres krótszy niż 

trzy miesiące w roku poprzedzają-
cym rok uiszczenia opłaty albo

➧    zamieszkałej, na której brak jest moż-
liwości wskazania kolejnych okresów 
rozliczeniowych obejmujących co 
najmniej 81 dni z roku kalendarzowe-
go poprzedzającego rok uiszczenia 
opłaty wykazujących zużycie wody

WYGODNE NARZĘDZIE
Nie lubicie papierowych druków? Na stronie 

czyste.marki.pl można wypełnić deklaracje  

bez użycia długopisu (przyda się on jedynie  

do podpisu po wydrukowaniu gotowego formularza).  

Jest w niej zaszyty również kalkulator opłaty. 

Zachęcamy do wykorzystania tego rozwiązania!  

Jest proste, wygodne i pomaga w nawigacji!

Do tego numeru wydania dołączyliśmy najpopularniejszy formularz deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DOK-1 jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych, którzy bazują na danych z przedsiębiorstwa wodociągowego. 
Chcemy Państwu pokazać krok po kroku, jak bezbłędnie wypełnić deklarację. Zrobimy to wspólnie 
– krok po kroku. Deklarację należy wypełnić czytelnie, dużymi, drukowanymi literami. Zaczynamy! 
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ODPADY
w pytaniach i odpowiedziach

Jaka będzie nowa stawka opłaty?
11,22 zł za m. sześc. zużytej wody. Opłata może 
ulec pomniejszeniu o 2,06 proc. w przypadku 
posiadania przydomowego kompostownika 
i kompostowania w nim bioodpadów (dotyczy 
budynków jednorodzinnych). 

Jak często będziemy teraz składać 
deklarację śmieciową?
Raz na rok. W tym roku do 25 września. W każdym 
kolejnym roku – do 25 stycznia. 

Czy Wodociąg Marecki będzie 
wystawiał teraz opłatę za odpady?
Nie. Wodociąg Marecki nie będzie tego robił. Od 
miejskiej firmy uzyskacie Państwo informacje na 
temat zużycia wody w 2019 r. Na tej podstawie 
wybierzecie najkorzystniejszy dla siebie okres 
i obliczycie wysokość opłaty.

Czy numer konta do płacenia 
za śmieci się zmienia?
Nie. Indywidualny numer rachunku dotyczącego 
opłaty za odpady pozostaje bez zmian. 

Czy gmina pomoże mi 
wypełnić deklarację?
Tak. Na naszych stronach internetowych: czyste.
marki.pl oraz marki.pl, znajdują się kalkulator oraz 
elektroniczny formularz, ułatwiający wypełnienie 
deklaracji.  

Czy mogę złożyć deklarację 
elektronicznie, bez wychodzenia 
z domu?
Tak, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, właściciel 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
może złożyć elektronicznie deklarację poprzez 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta 
Marki, znajdującą się na platformie ePUAP. 
Deklaracja musi być opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo 
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Czy poza godzinami pracy urzędu 
będzie można złożyć deklarację?
We wrześniu punkt przy Lisa-Kuli 3a będzie 
pracować w soboty. O szczegółach będziemy Państwa 
informować na naszych stronach internetowych.

Co się stanie, gdy nie wypełnię 
nowej deklaracji śmieciowej? 
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji ratusz określa, w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę 
Miasta metody.

Na fakturach z Wodociągu 
Mareckiego mam pola dotyczące 
ilości ścieków. Czy je również należy 
brać pod uwagę przy obliczaniu 
opłaty za śmieci?
Nie. Interesuje nas wyłącznie zużycie wody. 

Jestem mieszkańcem domu 
komunalnego. Czy ja wypełniam 
deklarację, czy robi to za mnie 
właściciel?
W takiej sytuacji deklarację złoży właściciel 
nieruchomości – w tym wypadku Wydział Zarządu 
Mieniem Komunalnym.

Mieszkam w budynku 
wielorodzinnym. Czy mam 
składać deklarację?
Nie. Deklarację ma obowiązek złożyć wspólnota, 
spółdzielnia lub zarządca. 

Mieszkam na osiedlu budynków 
szeregowych, założyliśmy wspólnotę 
mieszkaniową. Dotychczas 
deklaracja była złożona za wszystkich 
mieszkańców. Co teraz?
Wszystko jest konsekwencją zapisów prawa 
budowlanego. Jeśli każdy lokal na osiedlu rozlicza 
się indywidualnie za wodę, ścieki oraz inne media, 
to znaczy, że funkcjonuje jako nieruchomość 
jednorodzinna. Wówczas każdy właściciel lokalu 
ma obowiązek złożyć odrębną deklarację. W tym 
przypadku wspólnota będzie funkcjonowała tylko 
w zakresie części wspólnych takich jak utrzymanie 
czystości wspólnej drogi, bramy wjazdowej, 
oświetlenia itp.

Nie było mnie przez dwa miesiące 
w domu i nie zużywałem wody. 
Czy mogę ten korzystny dla 
mnie okres wziąć do policzenia 
opłaty śmieciowej?
Jeśli w tym czasie nie było żadnego zużycia, to 
nie może Pan uwzględnić takiego okresu. Trzeba 
wybrać taki okres zużycia, który będzie obejmować 
81 następujących po sobie dni zużycia wody. 

Jestem nowym mieszkańcem. 
Mieszkam w Markach od listopada 
2019 r. Nie mogę wykazać się 
okresem zużycia wody liczącym 
co najmniej 81 dni. Jak mam 
złożyć deklarację?
W tym roku złoży Pan deklarację DOK-1R,  
czyli ryczałtową. Przemnoży Pan w niej liczbę  
osób w gospodarstwie przez ryczałtowe  
zużycie wody (3 m. sześc./osobę) oraz stawkę 
(11,22 zł/m. sześc.). Natomiast w styczniu 
2021 roku złoży Pan już deklarację DOK-1,  
opartą na rzeczywistym zużyciu wody z 2020 r. 

W ubiegłym roku zmniejszyła się 
liczba osób mieszkających na posesji. 
Czy zużycie też mogę pomniejszyć, 
żeby płacić mniej za śmieci?
Sugerujemy wybrać taki okres, który odda 
faktyczne zużycie wody najkorzystniejsze dla 
właściciela posesji. Najprawdopodobniej będzie to 
czas, kiedy liczba domowników była mniejsza. 

Czy w budynku wielorodzinnym 
mogę zainstalować kompostownik 
i tak uzyskać zniżkę?
Zgodnie z przepisami ustawy zwolnienie 
kompostownikowe dotyczy wyłącznie 
nieruchomości jednorodzinnych. 

Mam wyłącznie własne ujęcie wody. 
Jest ono opomiarowane. Czy na tej 
podstawie mogę złożyć deklarację 
o zużyciu wody?
Nie. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, do wyliczenia 
opłaty niezbędne jest posiadanie opomiarowanego 

przyłącza wodociągowego. Własne ujęcie nie 
spełnia tej definicji. Dlatego w tym wypadku 
należy wypełnić deklarację dotyczącą ryczałtowego 
rozliczenia (DOK-1R). 

Jakie są terminy płatności za śmieci?

Za sierpień i wrzesień 2020 r. płatności należy 
dokonać do końca września 2020 r. – już według 
nowej stawki od zużycia wody. Następnie – 
najpóźniej do końca każdego miesiąca. 

Czy nadal w ramach opłat można 
będzie korzystać z PSZOK?
Oczywiście. Należy tylko okazać w PSZOK dowód 
uiszczenia opłaty śmieciowej.  

Czy zmieni się harmonogram 
wywozu śmieci?
Nie. Do końca tego roku nie będzie zmian. Kolejny 
harmonogram będzie można pobrać z naszych 
stron internetowych.

Czy mogę samodzielnie 
podpisać z firmą umowę 
na wywóz odpadów 
i wypisać się 
z miejskiego systemu?
Prawo nie daje takiej 
możliwości. Obecnie żadna 
firma prywatna nie podpisze 
umowy z prywatnym odbiorcą, 
który nie prowadzi działalności 
gospodarczej (a jeśli podpisze, 
to tylko z tej części nieruchomości, 
na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza).

Czy muszę segregować śmieci?

Tak. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, segregacja jest obowiązkowa 
dla wszystkich. 

Co, jeśli nie będę segregował śmieci?

W przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady 
przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne i powiadamia o tym ratusz 
oraz właściciela nieruchomości. Na tej podstawie 
wydawana jest decyzja o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami za miesiąc 
lub miesiące, w których nie prowadzono segregacji 
wg podwyższonej stawki (33,66 zł za m. sześc. 
zużytej wody). 

Czy gmina będzie kupowała 
pojemniki dla mieszkańców?
Nie. Zgodnie z zapisami ustawy i uchwałami Rady 
Miasta wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
to zadanie właściciela. Pojemniki muszą spełniać 
polskie normy (więcej na ten temat na str. 11) 

Mój pojemnik na śmieci jest za mały. 
Czy mogę dokupić drugi? 
Tak. Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasto Marki określa minimalne 

wielkości pojemników na odpady. Każdy może 
wyposażyć nieruchomość w większy, odpowiadający 
realnemu zapotrzebowaniu. 

Czy gmina nie może wprowadzić 
dopłat do śmieci?
Na razie prawo nie daje nam takiej możliwości. 
Prawda jest taka, że opłaty od mieszkańców nie 
pokrywają kosztów odbioru i zagospodarowania 
odpadów. W ubiegłym roku budżet miasta dopłacił 
4 mln zł.  

Czy miasto nie może kupić 
śmieciarek i samo taniej 
wywozić śmieci?
Wywóz odpadów jest tylko częścią naszych kosztów. 
Chcąc założyć spółkę komunalną transportującą 
odpady potrzebujemy minimum 5 pojazdów 
(tak wskazują przepisy). Dodatkowo należy 

spełnić wiele wymagań m.in. dotyczących bazy 
transportowej i zaplecza. Pamiętajmy, że odpady 
muszą być również zagospodarowane. Do tego są 
potrzebne instalacje komunalne. Dysponują nimi 
obecnie wyłącznie wyspecjalizowane firmy. By 
gmina wybudowała taką instalację, musi ona mieć 
możliwość przyjęcia odpadów od 120.000 osób. To 
pokazuje skalę wielomilionowej inwestycji w tym 
zakresie. Dlatego sam zakup samochodów nie 
rozwiązuje problemu.

Co zrobi Rada Miasta za rok, 
gdy mieszkańcy zaczną oszczędzać 
wodę? System odpadowy  
powinien się zbilansować.  
Wówczas podniesiecie ceny?
Nie obawiamy się spadku produkcji wody. Z roku 
na rok jej zużycie systematycznie zwiększa się. 
Wodociąg Marecki skończył budowę drugiej 
stacji uzdatniania wody, bo latem 2019 r. 
musiał korzystać ze zbiorników retencyjnych. 
Proszę też wziąć pod uwagę, że liczba mieszkań 
oddawanych przez deweloperów jest ogromna. 
Owszem, może się zdarzyć, że dynamika 
wzrostu sprzedaży wody nie będzie tak wysoka 
jak ostatnio. Nie sądzimy jednak, by nastąpił 
jej spadek.

Porównajmy dwie 4-osobowe 
rodziny. Jedna zużywa wody więcej, 
a druga mniej. Ilość produkowanych 
przez nich śmieci jest taka sama. 
Dlaczego rodzina zużywająca więcej 
wody ma płacić więcej?
W ustawie są zaproponowane cztery 

rozwiązanie: od osoby,  
od gospodarstwa domowego,  

od powierzchni nieruchomości 
i od zużycia wody. Żadne z nich 
nie jest idealne. Przy naliczaniu 
od osoby musimy bazować 
na nieweryfikowalnych 
deklaracjach mieszkańca. 

Jeśli wybierzemy system od 
gospodarstwa, dom, w którym 

mieszka 20 robotników, zapłaci 
tyle samo, ile samotna 

emerytka w M2. Podobnie 
będzie w przypadku 
wyliczenia od 
powierzchni. W 40 mkw 
mogą mieszkać cztery 
osoby, w 60 mkw. – 

trzy. Najbliżej oddania 
rzeczywistej liczby 

użytkowników lokalu – 
producentów śmieci – jest 

naliczanie od zużycia wody. Ta metoda 
pozwala na włączenie do systemu 
osób, które unikają płacenia za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Choć – jak podkreślamy – nie jest 
to rozwiązanie idealne m.in. ze 
wskazanego przez Państwa powodu.

Czy przedsiębiorcy tacy jak 
sieci handlowe i operatorzy 

logistyczni będą rozliczani 
z zachowaniem tych samych zasad? 
Przecież zużywają relatywnie mało 
wody do ilości wyprodukowanych 
śmieci? 
Nie. Przedsiębiorcy podpisują oddzielne umowy 
z firmami śmieciowymi. Wynika to z ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz 
uchwał Rady Miasta. Nasze miasto nie organizuje 
wywozu odpadów od takich podmiotów.
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Od 1 sierpnia wszyscy musimy 
segregować śmieci. Brak 
segregowania będzie skutkować 
podwyższonymi opłatami.

Polski parlament tak zmienił przepisy, 
że od 1 sierpnia nie ma już możliwo-
ści wrzucania do jednego pojemnika 
plastiku, papieru, szkła czy odpadów 
zielonych. Każdy z nas stanie przed 
koniecznością segregacji odpadów 
– z korzyścią dla naszego otoczenia. 
Zamiast na wysypisko część odpadów 
trafi do powtórnego przetworzenia. 
W tym półroczu część z nas mogła 
jeszcze nie segregować odpadów, 
choć oczywiście kosztowało to znacz-
nie więcej niż w przypadku ich rozdzie-
lenia (67,5 zł zamiast 32 zł). 

Na szczęście Marki segregują już 
odpady od wielu lat. Już tylko niewiel-
ka liczba gospodarstw domowych za-
deklarowała, że nie segreguje obecnie 
śmieci. Od 1 sierpnia 2020 r. nie bę-

dzie już takiej możliwości. Przypomi-
namy, że każdy z nas powinien dzielić 
odpady na:
➧    papierowe (worek niebieski)
➧    plastikowe i metalowe (worek żółty)
➧    bioodpady (worek brązowy)
➧    szklane (worek zielony)
➧    zmieszane, czyli te, których nie da się 

posegregować

Może się tak zdarzyć, że niektóre 
osoby lub wspólnoty mieszkaniowe 
nie będą segregować śmieci. Wów-
czas firma odbierająca odpady poin-
formuje o tym naszą gminę. Jeśli to 
się potwierdzi, w takiej sytuacji bę-
dziemy nakładać podwyższoną opłatę 
śmieciową (3-krotność obowiązującej 
stawki). 

SEGREGUJ NA 5 

Część z nas ma wątpliwości, jak segregować 

niektóre odpady.  To jasne, że gazeta czy 

ulotka trafi do worka z papierami, a plastikowa 

butelka – do worka z plastikami i metalem.  

Ale co zrobić z tubką po paście do zębów?  

Albo ze styropianem opakowaniowym? 

Odpowiedzi na to pytanie znajdziecie 

w serwisie internetowym Segreguj na 5, 

przygotowanym przez warszawski 

ratusz, z którego mogą również korzystać 

nasi mieszkańcy. Po wybraniu adresu 

internetowego segregujna5.um.warszawa.pl 

wpisujecie nazwę odpadu. Serwis odpowie 

Wam, do jakiej kategorii zaliczyć wybrany 

przez Was odpad. Mamy nadzieję,  

że pomoże rozwiać lwią część Państwa 

ewentualnych wątpliwości.

POJEMNIK NA ŚMIECI?  
NIE BYLE JAKI  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz uchwałami Rady 
Miasta, każdy właściciel nieruchomości 
ma obowiązek wyposażyć nieruchomość 
w pojemnik służący do zbierania odpadów. 
Można go zakupić, wynająć lub wydzier-
żawić. Niestety, nie wszystkie pojemniki są 
przystosowane do mechanicznego opróżnia-
nia przez specjalistyczne pojazdy. Zdarza się, 
że pochodzą jeszcze z czasów późnego PRL 
(typ SM110) lub mają charakter ogrodowy. 
Prawidłowe pojemniki spełniają polską normę 
(PN-EN 840-1:2013-05) i są przystosowane do 
opróżniania za pośrednictwem chwytaków 
grzebieniowych. Są wykonane z polietylenu 
niskociśnieniowego wysokiej gęstości. Dzięki 
temu są odporne na uszkodzenia mechanicz-
ne, chemikalia oraz na wysokie i niskie tem-
peratury. 
Te pojemniki, które nie spełniają normy, mogą 
nie być opróżniane lub mogą zostać uszko-
dzone podczas odbioru – nie z winy firmy 
świadczącej usługę. 

KIEDY WYWÓZ  

Dzięki bezpłatnej aplikacji w telefonie 
możesz sprawdzić, kiedy są odbierane 
odpady komunalne. 

Na przełomie roku wielu z nas wiesza w domu 
kartkę z nowym harmonogramem wywozu 
odpadów. Od tego roku papier może zostać 
zastąpiony przez elektronikę. Uruchomiliśmy 
marecką wersję aplikacji „Kiedy wywóz”, 
dedykowaną użytkownikom urządzeń mobil-
nych – smartfonów i tabletów. 
– Nasi mieszkańcy w prosty sposób mogą 
sprawdzić, kiedy śmieciarka pojawi się pod 
ich oknami – mówi Grzegorz Kasprowicz, 
zastępca burmistrza Marek.
Pierwszym krokiem jest ściągnięcie bezpłat-
nej aplikacji na smartfon lub tablet ze sklepu 
Google Play. Jest ona dostępna zarówno na 
system IOS jak i Android.
Przy inicjowaniu programu, wchodzimy do 
zakładki „Lokalizacja” – wybieramy nazwę miej-
scowości oraz ulicy, przy której mieszkamy. 
I w zasadzie to wszystko. W telefonie znajdzie-
my informacje o terminie wywozu poszcze-
gólnych rodzajów odpadów: zmieszanych, 
segregowa-nych (metal i plastik, szkło, papier) 
i bioodpadach (zielone).  
Aplikacja ma też zalety edukacyjne. 
–  W zakładce „edukacja” znajduje się porad-
nik dla osób, które uczą się sortować odpady 
– dodaje Marcin Skrzecz, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska. 

szkło
Plastik do plastiku, 

– bez wyjątków!
do szkła

WAŻNE DATY 

1 VIII – 25 IX
w tym terminie składają Państwo deklaracje odpadowe.  

Do 30 września należy dokonać płatności za sierpień i wrzesień.  

Za każdy kolejny miesiąc płatność należy uiścić do końca miesiąca.

KALKULATOR OPŁATY
Jeśli nie chcemy liczyć na piechotę albo uru-
chamiać kalkulatora w telefonie, sięgnijmy po 
jego wersję elektroniczną. Na stronie czyste.
marki.pl wystarczy podać wybrane zużycie 
wody, liczbę dni oraz zaznaczyć, czy na terenie 
nieruchomości jednorodzinnej kompostowane 
są odpady zielone. Potem wystarczy kliknąć 
w belkę „oblicz”, by uzyskać wysokość opłaty 
śmieciowej. I gotowe! 

PRZY EKRANIE KOMPUTERA
Naszą deklarację śmieciową możemy wypełnić 
w sposób elektroniczny. To rozwiązanie rów-
nież znajduje się na stronie czyste.marki.pl 
Po wyborze właściwej deklaracji i jej wypeł-
nieniu możemy ją wydrukować, podpisać 
i złożyć w tradycyjny sposób. 
Deklarację możemy także złożyć w sposób 
elektroniczny (więcej na ten temat w kolej-
nym punkcie). W obu przypadkach prosimy 
pamiętać o dołączeniu niezbędnych załącz-
ników m.in.: informacji/wykazu z firmy 
wodociągowej z oświadczeniem o wyborze 
okresu zużycia wody lub faktur z firmy wo-
dociągowej. 

PRZEZ E-PUAP
Każda z osób, która dysponuje profilem za-
ufanym lub e-dowodem, może skorzystać ze 
ścieżki elektronicznej. Pierwszym krokiem 
jest wejście na stronę epuap.gov.pl. Następnie 
w lewym górnym rogu wybieramy rubrykę 
„zaloguj się”. Wybieramy dostępny sposób lo-
gowania. Po zalogowaniu wyszukujemy u dołu 
ekranu „Katalog spraw”, a w nim kategorię 
„Ochrona środowiska”. Wybieramy następ-
nie opcję „Deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 
Następnie wpisujemy nazwę naszego miasta 
lub kod pocztowy. Wybieramy Urząd Miasta 
Marki, a następnie klikamy w przycisk „Załatw 
sprawę”. Wówczas możemy wybrać i wypeł-
nić jeden z czterech formularzy deklaracji 
odpadowej. Prosimy pamiętać o dołączeniu 
załączników: albo informacji z firmy wodo-
ciągowej wraz z opisanym na nim oświadcze-

niem o wybraniu okresu zużycia, albo faktur 
obejmujących 2019 r. 

W TRADYCYJNY SPOSÓB
Przygotowaliśmy dla Państwa trzy miejsca, 
w których możecie osobiście Państwo złożyć 
deklarację w wersji papierowej. Są to: 
–  Lisa Kuli 3A, czyli dawna siedziba Ośrodka 

Pomocy Społecznej (obecnie wydział podat-
ków i opłat)

–  Aleja Piłsudskiego 95, czyli Urząd Miasta 
Marki

–  Centrum Aktywności Fabryczna 3. Ten punkt 
szczególnie dedykujemy seniorom.

Mogą też Państwo wysłać deklarację pocztą na 
adres Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, aleja 
Marszałka Piłsudskiego 95”, najlepiej z dopi-
skiem na kopercie „deklaracja śmieciowa”. 
Druki deklaracji można pobrać ze strony czy-
ste.marki.pl oraz marki.pl. Są dostępne w wer-
sji papierowej także w Wydziale Podatków 
i Opłat przy Lisa Kuli 3A. 

KIEDY SKŁADAMY DEKLARACJĘ
Mamy na to prawie dwa miesiące. 
Przyjmowanie deklaracji rozpoczynamy na 
początku sierpnia i kończymy 25 września. 
Z uwagi na to, że część z Państwa będzie mieć 
czas na złożenie deklaracji w dni wolne od 
pracy, punkt przy Lisa-Kuli 3A będzie praco-
wać również w soboty. Pamiętajmy, nie zosta-
wiajmy tego na ostatnią chwilę!

POTRZEBUJĘ INFORMACJI
Zapraszamy do wykorzystania dwóch kanałów 
informacji. Od 3 sierpnia będzie działać info-
linia pod numerem telefonu (22) 418 81 47. 
Można też kierować pytania na adres poczty 
elektronicznej: odpady@marki.pl Postaramy 
się odpowiedzieć jak najszybciej. 

POMOŻEMY SENIOROM 
Miejscem, które dedykujemy starszemu poko-
leniu, jest Centrum Aktywności Fabryczna 3. 
To tu postaramy się rozwiać Państwa wąt-
pliwości w zakresie wypełniania deklaracji 
odpadowej. 

 ademecum 
mieszkańcaV
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To, ile powstaje odpadów, 
w ogromnej mierze zależy od nas 
samych. Podejmując racjonalne 
decyzje wspólnie możemy 
ograniczyć ich rosnący strumień. 
Poznajcie zasadę 5R.

Ta ilustracja ma wymiar symboliczny. 

Od nas zależy, czy nasza planeta 

 będzie przyjaznym, pełnym zieleni  
i czystości miejscem. 

Mniej 
produkujmy,

lepiej 
segregujmy

Z każdym rokiem z Marek wyjeżdża coraz więcej odpadów. W 2017 r. było 
to 11,57 tys. ton, dwa lata później – 13,95 tys. ton. Rzecz jasna, wzrost jest 
związany zarówno z tym, że produkujemy więcej odpadów, jak i tym, że jest 
nas coraz więcej. W 2017 r. odbieraliśmy śmieci z 8,22 tys. nieruchomości, 
w 2019 r – z prawie 8,67 tys. Czy jesteśmy zatem skazani na ciągły wzrost masy 
odpadów i coraz wyższe faktury dla firmy zajmującej się ich wywozem i zago-
spodarowaniem? Wszyscy możemy przynajmniej spróbować osłabić ten trend. 

Coraz bardziej popularna jest filozofia życia pod nazwą „zero waste”. Co 
się kryje za tymi słowami? Najprościej powiedzieć „brak śmieci” lub „nie 
marnujemy”. Wszyscy – dziecko, pracujący, emeryt – bez wyjątku mogą sta-
rać się, by tych odpadów było jak najmniej. Chyba najmocniej do nas trafił 
zwyczaj robienia zakupów z własną torbą. Już nie kupujemy setek tysięcy 
foliowych toreb, które później walają się po wysypiskach śmieci. Bierzemy 
solidną, materiałową torbę wielorazowego użytku i z nią idziemy do sklepu/
na bazar. To taki polski symbol „zero waste”. Tak naprawdę w tej całej filozofii 
życia chodzi o ograniczanie „śmiecenia” na wielu etapach – począwszy od 
zakupów, przez użytkowanie, a skończywszy na zagospodarowanie odpadów. 

Na zachodzie modna zrobiła się zasada 5R. To skrót od pięciu angielskich słów: 
➧    refuse, czyli odmawiaj (np. nie używaj jednorazowych opakowań, 

nie bierz ulotek, chodź z własną butelką na wodę)
➧    reduce, czyli ograniczaj (kupuj tylko to, co ci jest naprawdę potrzeb-

ne. Jeśli kupisz za dużo artykułów spożywczych, stracą datę przydatności 
do spożycia i będziesz je musiał wyrzucić)

➧    reuse, czyli używaj ponownie (został ci słoik po zakupach?  
Nie wyrzucaj go. Zrób w nim przetwory na zimę)

➧     recycle, czyli segreguj i przetwarzaj w domu (nie wyrzucaj np. 
plastikowych butelek i ulotek do śmieci zmieszanych)

➧    rot, czyli kompostuj (dzięki temu – zamiast wywozić zielone odpady 
– można je zamienić na własny kompost. Takie zachowania promujemy 
częściowym zwolnieniem z opłaty.

W systemie śmieciowym w 2019 r. mieliśmy 34,83 tys. osób. Jeśli w ciągu 
roku każda z nich ograniczy produkcję śmieci o 12 kg (kilogram na miesiąc), 
wówczas zmniejszymy masę odpadów o ponad 400 ton! 

Powrót do przeszłości. Nasze babcie wiedziały, że każdy słoik może zostać  

użyty ponownie np. na przetwory. Warto wrócić do tych dobrych praktyk.

JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI 

Zapobiegaj powstawaniu  •  Ograniczaj wytwarzanie  •  Wykorzystuj ponownie 

•  Segreguj, aby trafiły w pierwszej kolejności do odzysku i recyklingu


