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SYSTEM GOSPODARKI 
ODPADAMI W LEGIONOWIE



Ogólne informacje
o Legionowie:

� Liczba mieszkańców: 50.550

� Powierzchnia: 13,6 km²
� Połowę powierzchni miasta 

zajmuje budownictwo wielo-
rodzinne (3/4 mieszkańców), 
połowę budownictwo jedno-

rodzinne
� Miasto jest wysoce zurbani-

zowane, otoczone lasami



Wady poprzedniego systemu

Do 30.06.2009 r. W Legionowie, obowiązywały zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi, których podstawą były:

� regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Legionowo;
� indywidualne umowy między właścicielami lub zarządcami nieruchomości, a 

przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów;
� ewidencja umów w urzędzie miasta (właściciele zawarli 4300 umów)

� kontrole zawarcia umów oraz rachunków za odbiór odpadów dokonywane 
przez Straż Miejską (sankcje)

� zezwolenia Prezydenta Miasta Legionowa na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadało 20 firm

O tym, że dotychczasowe zasady nie sprawdzały się świadczyli mieszkańcy,
którzy wskazywali między innymi:
� liczne dzikie wysypiska śmieci w lasach okalających miasto,
� częste przypadki podrzucania śmieci do altanek śmietnikowych na osiedlach 

wielorodzinnych i do koszy ulicznych,
� proceder spalania odpadów w indywidualnych piecach, o czym świadczyły 

wyniki badań jakości powietrza,
� mała skuteczność kontroli Straż Miejskiej 



Referendum

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Legionowo z 26 lipca 2006 r. w Legionowie 12
listopada 2006r. odbyło się referendum dotyczące przejęcia przez Gminę
obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych.

Treść pytania referendalnego :
„Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę Legionowo od właścicieli
nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości

odpadów komunalnych?”
W referendum udział wzięło 34% mieszkańców, z czego 85% opowiedziało się
za przejęciem przez gminę obowiązków związanych z zagospodarowywaniem

odpadów. 
Uchwałą nr XIX/215/2008 r. z dnia 25.04.2008 r. Rada Miasta Legionowo
zadecydowała o przejęciu obowiązków związanych z gospodarką odpadami od
mieszkańców.



Prace przygotowawcze

Przygotowania do wdrożenia systemu trwały aż 2,5 roku. 

Czas ten wykorzystano na :
� wykonanie badań ankietowych wśród mieszkańców: rozesłano 4400 ankiet 

dla właścicieli nieruchomości oraz 115 ankiet do zarządców osiedli, 
wypełnione ankiety odesłało 1500 właścicieli oraz wszyscy zarządcy,

� wykonanie  informatycznej bazy danych uczestników systemu,
� przygotowanie warunków  przetargowych oraz rozstrzygnięcie przetargu na 

obsługę systemu  
� uchwalenie  szeregu uchwał umożliwiających rozpoczęcie pracy SGO
� informowanie mieszkańców o zasadach nowego systemu, w tym 

przypominano o terminowym wypowiadaniu umów z dotychczasowym 
odbiorcą odpadów.



Zasady Systemu Gospodarki 
Odpadami

Obsługą systemu zajmuje się Komunalny Zakład Budżetowy – jednostka
budżetowa gminy. 
KZB kontroluje wykonawcę, ustala harmonogram odbioru poszczególnych
odpadów, pobiera opłaty oraz pozostaje w kontakcie z mieszkańcami.
� Preferencyjna stawka opłaty miesięcznej – 8,50 zł od osoby dla 

mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów,
� 38 zestawów pojemników na surowce wtórne do dyspozycji mieszkańców 

osiedli wielorodzinnych
� System workowy selektywnej zbiórki na osiedlach jednorodzinnych
� Brak limitów maksymalnej ilości oddawanych odpadów komunalnych
� Wybór wykonawcy w przetargu nieograniczonym, w którym wzięło udział 5 

firm działających na terenie Legionowa. Najniższą ofertę złożyła firma 

Remondis.



Zasady Systemu Gospodarki 
Odpadami dla zabudowy 

wielorodzinnej

� mieszkańcy korzystają

z dotychczasowych miejsc 
składowania odpadów

� 38 zestawów pojemników do 
selektywnej zbiórki ustawionych 
na terenie osiedli, 

� odpady zielone zapakowane w 
worki odbierane są z miejsc 
uzgodnionych z zarządcami



Zasady Systemu Gospodarki 
Odpadami dla zabudowy 

jednorodzinnej
� odpady stosownie do ich rodzaju gromadzone 

są w workach dostarczonych przez  
wykonawcę:

worki żółte – przeznaczone są do  gromadzenia
tworzyw sztucznych, szkła i metali
worki niebieskie – przeznaczone są do
gromadzenia papieru, odzieży i tekstyliów
worki zielone – przeznaczone są do gromadzenia

odpadów „zielonych”
� częstotliwość odbioru odpadów dostosowana 

jest do zapotrzebowania mieszkańców 
wyrażonego w ankietach



Pojemniki na przeterminowane 
leki i zużżżżyte baterie



Reakcja mieszkańńńńców na nowy 

system

Zdecydowana większość mieszkańców miasta doceniła zalety nowego

systemu.
Zgodnie ze starym systemem odbioru odpadów miesięczna cena dla jednej
nieruchomości wynosiła 40 – 50 zł.  Cena nie obejmowała odpadów
wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów zielonych. W nowym systemie dla czteroosobowej rodziny opłata
wynosi 34 zł i obejmuje wszystkie wymienione rodzaje odpadów.
Protesty części mieszkańców wynikały przede wszystkim z:

� niedostatecznej kontroli umów  na wywóz odpadów   przed wprowadzeniem 
systemu.

� Innych oczekiwań, np. większa częstotliwość wywozu odpadów
� Początkowych problemów z wykonawcą.



Korzyśśśści z wprowadzenia SGO

� widocznie mniej odpadów podrzucanych do lasów oraz do osiedlowych 
altanek śmietnikowych

� w ciągu pół roku ilość zgłoszeń dot. podrzucania nieczystości do lasu 
zmniejszyła się o połowę!

� Większa ilość odbieranych odpadów – w 2008 r. 13 970 ton, w 2009 r. 15 

620 ton, a w 2010r. - 18250 ton
� Upowszechnienie segregowania odpadów i zmniejszenie proporcji frakcji 

niesegregowanej w stosunku do zbieranej selektywnie
� Mniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska – w 2008 r. 88,5% 

(recykling 7,3%), w 2009 r. 84% (recykling 12,7%), a w 2010r. 79,7% 
(recykling 20,3%).

� Odpady nie są już spalane w piecach i nielegalnie podrzucane. 
� Usprawnienie transportu odpadów przełożyło się na redukcję

zanieczyszczeń powietrza spalinami. 



Porównanie ilośśśści zebranych      

odpadów w latach 2008 - 2010
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Sposób unieszkodliwiania odpadów 
w latach 2008 i 2010 r.
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Odpady zbierane selektywnie : surowce 
wtórne i odpady biodegradowalne w latach 

2008 - 2010
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Usprawnienia SGO

W celu usprawnienia systemu w najbliższych latach planujemy:
� Przeprowadzenie  intensywnej akcji edukacyjnej, jak segregować i 

kompostować odpady. 
Przedsięwzięcia realizowane: konkurs „Rady na odpady”, program edukacji 
ekologicznej „Gra w kolory, czyli segregujemy odpady” (dla dzieci szkół

podstawowych I-III
� Wprowadzenie  korzystnego dla mieszkańców sposobu pozbywania się

odpadów  budowlanych (nieobjętych systemem), wielkogabarytowych i 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w okresach między 

planowanymi terminami wywozu 
� Zakup kompostowników dla mieszkąńców (500 kupiono w 2010r.) i 

wprowadzenie zachęt finansowych (ew. obniżenie stawki opłaty dla osób 
kompostujących odpady biodegradowalne)

� Przeprowadzenie ekonomicznej analizy zwiększenia częstotliwości odbioru 
odpadów zielonych, wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego 
� Prowadzenie systematycznych kontroli przedsiębiorców wytwarzających 

odpady 
� Prowadzenie monitoringu funkcjonującego systemu; sprawdzanie 

prawidłowości prac firm usuwających odpady 


