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Szanowni Mieszkańcy,  
 
 Z dniem 1 sierpnia 2013 r. na tere-

nie naszego Miasta zaczął obowiązywać 

nowy system gospodarowania odpadami. 

Od tego dnia, my jako mieszkańcy miasta 

Mrągowo, staliśmy się odpowiedzialni za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jakie każdy z nas codziennie wytwarza, a 

Urząd Miejski musi zorganizować system 

tak, by jak najmniej odpadów podlegało 

składowaniu, a jak najwięcej było prze-

twarzanych. Minął już miesiąc od kiedy 

firma Zakład Usług Komunalnych Z. L. 

Lubowidzki przejęła obowiązek odbiera-

nia odpadów z nieruchomości zamieszka-

łych z całego terenu miasta. Wiem, że 

jedni mieszkańcy byli zadowoleni, inni 

mniej, ale najtrudniejszy okres – okres 

przejściowy - mamy już za sobą. Ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach wszystkim nam dostarczyła i nadal 

dostarcza wiele problemów, które wspól-

nie udaje nam się rozwiązywać. Cieszę się 

bardzo, że na tak wielu nieruchomościach 

prowadzona jest selektywna zbiórka odpa-

dów a worki, lub pojemniki do selektywnej 

zbiórki wykorzystywane są wyłącznie na 

surowce wtórne. 

 Wszystkim Państwu bardzo dzię-

kuję za ogromne zaangażowanie, wyrozu-

miałość oraz często bardzo pomocne 

spostrzeżenia.  

 Wychodząc także naprzeciw  

Państwa oczekiwaniom przekazujemy 

dodatek specjalny do Magazynu Mrągow-

skiego w którym zawarte zostały najważ-

niejsze informacje dotyczące nowego 

systemu gospodarowania odpadami.  

              Burmistrz Miasta Mrągowo                  

Otolia Siemieniec  

Tu wrzucam Tu wrzucam Tu wrzucam 

zgniecione i puste butelki po napojach, po chemii gospo-
darczej, opakowania po kosmetykach, plastikowe torebki, 
worki, reklamówki, koszyczki po owocach, plastikowe 
nakrętki, plastikowe opakowania np. po margarynie, 
jogurtach, aluminiowe puszki po napojach i konserwach, 
kapsle, nakrętki od słoików, drobny złom żelazny i metale 
kolorowe, garnki, folia aluminiowa, styropianowe elemen-
ty opakowań, opakowania wielomateriałowe np. kartony 
po sokach, mleku 

papier piśmienny, książki, gazety, czasopisma, gazetki 
reklamowe, zeszyty, kartony i opakowania papierowe, 
tekturę, katalogi i prospekty, papierowe ozdoby i kotylio-
ny, 

szklane butelki po napojach i słoiki (bez nakrętek, 
zacisków, gumowych uszczelek) , szklanki, szkla-
ne wazony, szklane opakowania po kosmetykach, 

Tu nie wrzucam Tu nie wrzucam Tu nie wrzucam 

worków i opakowań po środkach ochrony roślin i nawo-
zach, butelek i pojemników po olejach przemysłowych i 
spożywczych  oraz płynach chłodniczych, plastikowych 
zabawek, opakowań po aerozolach, puszek po farbach i 
lakierach, baterii, kabli, sprzętu AGD 

Pamiętaj ! 

zgnieć opakowanie – zajmie mniej miejsca 

tapet, kalek i papierów samokopiujących i termicznych 
(np. paragonów), zatłuszczonych papierów, lakierowane-
go lub foliowanego papieru, pieluch, podpasek i innych 
artykułów higienicznych, worków po artykułach budowla-
nych, papieru do pieczenia,  kartonów po mleku i napo-
jach, ubrań 

Pamiętaj ! 

usuń zszywki, metalowe i plastikowe części 

ceramiki, żarówek, kapsli i zakrętek, przykrywek, 
naczyń i szkła żaroodpornego, luster, szkła okien-
nego, porcelany, lamp neonowych i halogeno-
wych, reflektorów, szkła okularowego i lupowego, 
bombek i ozdób świątecznych, kineskopów,  
kryształów, doniczek, termometrów 

  

KOLOR ŻÓŁTY                                                      KOLOR    NIEBIESKI                                      KOLOR  ZIELONY 

Jednocześnie chcielibyśmy, aby w każdym numerze ,,Magazynu Mrągowskiego" na stałe zagościł dział, w którym sukcesywnie będą pojawiały się 
informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.  

Jak segregować odpady ?  
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW   
  
Każdy rodzaj odpadów będzie odbierany w okresie od 1 sierpnia 2013 r. Każdy rodzaj odpadów będzie odbierany w okresie od 1 sierpnia 2013 r.   
do 31 grudnia 2014 na terenie miasta Mrągowo według harmonogramu: do 31 grudnia 2014 na terenie miasta Mrągowo według harmonogramu:   

Z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych  

Z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych 

TERMIN ODBIORU  ULICA  

 
odpady zmieszane w każdy czwartek 

 
odpady selektywne  co drugi piątek 

 
odpady zielone w każdą ostatnią sobotę  
miesiąca  
 

- Akacjowa - Brzozowa - Bukowa - Cicha - Długa - Dziękczynna - 

Grabowa - Grunwaldzka - Jaśminowa - Jaworowa - Kalinowa - Klono-

wa - Kochanowskiego - Kopernika - Konopnickiej - Kolejowa - Krasiń-

skiego - Leśna - Lipowa - Lubelska - Łąkowa - Mrongowiusza - Olsz-

tyńska - Orzeszkowej - os. Grunwaldzkie - Piaskowa - Plac Słowackie-

go - Przemysłowa - Rynkowa - Skłodowskiej - Sobczyńskiego - Szkol-

na - Torowa - Towarowa - Tuwima - Zielone Wzgórze 

TERMIN ODBIORU  ULICA  

 
odpady zmieszane w każdy wtorek 

 
odpady selektywne co drugi wtorek 

 
odpady zielone w każdą ostatnią sobotę  
miesiąca  
 

- 8-go Maja - Andersa - Bohaterów Warszawy - Chopina - Dolny Zau-

łek - Gołębia - Giżycka - Harcerska - Jaszczurcza Góra - Jeziorna - 

Krakowska - Królewiecka - Kościelna - Kościuszki - Krucza - Laskowa 

- Leśna Droga - Łabędzia - Mała Warszawska - Mały Rynek - Mazur-

ska - Mickiewicza - Moniuszki - Młodkowskiego- Młynowa - Na Ostro-

wiu - Nowogródzka - Oficerska - Ogrodowa - Okulickiego - Orla- Os. 

Medyk - Plac Armii Krajowej - Plac Bolesława Prusa - Plac Kajki - Plac 

Wyzwolenia - Podmiejska - Polna - Ratuszowa - Roosevelta - Rybna - 

Słoneczna - Słowicza - Sołtyska - Traugutta - Tymniki - Warszawska - 

Widok- Wiejska - Wileńska - Wolności - Wyspiańskiego - Żeromskiego 

- Żurawia 

TERMIN ODBIORU  ULICA  

odpady zmieszane w każdą sobotę 

odpady selektywne co drugi piątek 
 

odpady zielone w każdą ostatnią sobotę miesiąca 

- Krótka - Krzywa - Księżycowa  

- Nadbrzeżna - os. Nikutowo  

- Plutonowa - Sienkiewicza  

- Wojska Polskiego - Żołnierska 

TERMIN ODBIORU  

odpady zmieszane trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek  

odpady selektywne (dzwony) odbierane będą w zależności od potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w tygodniu 

odpady zielone odbierane  będą dwa razy w miesiącu w terminach uzgodnionych 
 z  zarządcami budynków   



 Strona 3 ,,Magazyn Mrągowski” Nr 5 (236) 10 września 2013 roku  - dodatek specjalny  

  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   

Ul. Długa 19 
 

Punkt czynny do 31 grudnia 2014 r.:  
- od poniedziałku do piątku  
  w godz. 8.00 - 16.00 
- w soboty w godz. 8.00 - 13.00  

Tu możesz oddać bezpłatnie:  

- papier (dopuszcza się, aby makulatura „spakowana” była w inny sposób  

niż w worku np. karton bądź związana sznurkiem ), 

- szkło, 

- tworzywa sztucznyczne w tym opakowania PET, opakowania wielomate-

riałowe i metal, odpadów zielonych, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 

(przeterminowane lekarstwa, chemikalia, farby, zużyte baterie i akumulatory). 

Oddając odpady, mieszkańcy Mrągowa powinni pamiętać by 

zabrać ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania 

(np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania 

opłat za odpady itp.). 

 

PAMIĘTAJMY! Odpady gromadzone w nieodpowiedni sposób są 

przyczyną powstawania nielegalnych wysypisk śmieci, które zagraża-

ją życiu i zdrowiu mieszkańców, a w szczególności dzieci. 

 

 

 Należy je wrzucać do specjalnie przeznaczonych na ten cel pojemników, które znajdują się w poszczególnych aptekach oraz w Urzędzie 

Miejskim oraz w Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wojciecha w Mrągowie. Mogą do nich trafić jedynie leki pochodzące z gospodarstw do-

mowych, niezwiązane z działalnością gospodarczą. 

 GDZIE MOŻESZ ODDAĆ PRZETERMINOWANE LEKI  

Wykaz aptek:   

Apteka „Mazurska” – ul. Rynkowa 1 

Apteka „Pod Orłem” – Mały Rynek 2 

Apteka „Nowa” – ul. Warszawska 45B 

Apteka „Super Apteka” – ul. Królewiecka 51A/2 

Poradnia „Mazur Med” – os. Mazurskie 33A 

Apteka „Tęcza” – ul. Królewiecka 23A 

Apteka „Tęcza Bis” – os. Mazurskie 33A 

Apteka „Kwiatowa” – ul. Grunwaldzka 1A 

Apteka „Utis” – ul. Królewiecka 58 

JAK MOŻESZ W INNY SPOSÓB ZAGOSPODAROWAĆ ODPADY 

Oleje i smary    

Akumulatory przemysłowe i samochodowe  

Baterie i akumulatory inne niż przemysłowe  

i samochodowe   
 

Odzież  

Przeterminowane leki  

 
Sprzęt RTV/AGD  

Materiały poremontowe pochodzące z robót  

budowlanych wykonanych we własnym zakresie 

⇒ Mechanik lub serwis  

⇒ Sklep lub serwis 
 

⇒ Specjalne pojemniki usytuowane w sklepach 

oraz w Urzędzie Miejskim oraz w placówkach 

oświatowych 

⇒ Specjalne kontenery przeznaczone do tego celu  

⇒ Specjalne pojemniki przeznaczone do tego celu, 

usytuowane w aptekach oraz w Urzędzie  

Miejskim  

⇒ Sklep - przy zakupie nowego sprzętu  
 

⇒ Zamówić kontener u przedsiębiorcy  
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Gdzie i ile zapłacić za odbiór śmieci Gdzie i ile zapłacić za odbiór śmieci Gdzie i ile zapłacić za odbiór śmieci    
   
20 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Mrągowie podjęła uchwałę Nr XXVI/7/2012  w 20 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Mrągowie podjęła uchwałę Nr XXVI/7/2012  w 
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami   
komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.   

   ODPADY SEGREGOWANE (STAWKI ZA MIESIĄĆ)ODPADY SEGREGOWANE (STAWKI ZA MIESIĄĆ)ODPADY SEGREGOWANE (STAWKI ZA MIESIĄĆ)   ODPADY NIESEGREGOWANE (STAWKI ZA MIESIĄC) ODPADY NIESEGREGOWANE (STAWKI ZA MIESIĄC) ODPADY NIESEGREGOWANE (STAWKI ZA MIESIĄC)    

Rodzaj gospodarstwa Stawka opłaty zł 

Bardzo małe gospodarstwo  
domowe (1-osobowe) 

11,00 

Małe gospodarstwo domowe  
(2-osobowe) 

22,00 

Średnie gospodarstwa domowe  
(3 do 5 osób) 

36,00 

Duże gospodarstwa domowe  
(6 i więcej osób) 

46,00 

Rodzaj gospodarstwa Stawka opłaty zł 

Bardzo małe gospodarstwo  
domowe (1-osobowe) 

17,00 

Małe gospodarstwo domowe  
(2-osobowe) 

33,00 

Średnie gospodarstwa domowe 
(3 do 5 osób) 

54,00 

Duże gospodarstwa domowe  
(6 i więcej osób) 

69,00 

Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego 
miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, 
zgodnie z zadeklarowaną kwotą, bez  
wezwania.  
 

Za odbiór odpadów możemy zapłacić gotów-
ką lub przelewem.  

GOTÓWKĄ  
w kasie Urzędu Miejskiego w  
Mrągowie (II piętro, pok. nr 56), w dni  
robocze, od wtorku do piątku,  
w godzinach od 9.00 do 14.00;  
w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 15.00.  

PRZELEWEM 
na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
w banku PKO BP S.A. o/Mrągowo Nr konta: 
39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 
W tytule przelewu należy podać:  
adres nieruchomości której dotyczy opłata 
oraz za jaki miesiąc jest ona wnoszona.  

 AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

Uchwała Nr XXVI/7/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 20.12.2012r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

Uchwała Nr XXVI/9/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 20.12.2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta  

Mrągowo, 

Uchwała Nr XXV/6/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29.11.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Uchwała Nr XXIX/4/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Mrągowo, 

Uchwała Nr XXXII/11/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25.04.2013r  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

BIEŻACE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIASTA MRĄGOWO  

89 741 90 07, email:  

m.goralczyk@mragowo.um.gov.pl 

sekretariat@mragowo.um.gov.pl 

● W dniach wyznaczonych do odbioru odpa-

dów z selektywnej zbiórki, worki należy wy-

stawiać o godz. 7. 

● Wszystkie odpady wielkogabarytowe lub 

elektroniczne, których mieszkańcy pozbywają 

się poza harmonogramem należy we wła-

snym zakresie wywozić do PSZOK gdzie 

zostaną przyjęte za darmo. Ustawiane przy 

pojemnikach, nie dość że szpecą i zanie-

czyszczają Miasto to ich wywiezienie obciąża 

kosztami wszystkich mieszkańców nierucho-

mości na której zostały pozostawione.  

● Istnieje możliwość  transportu odpadów z domu 

do punktu selektywnej zbiórki, koszt transportu 

pokrywa zamawiający usługę.  

● Wszelkie wątpliwości bądź zastrzeżenia 

dotyczące nowego systemu odbioru odpadów 

komunalnych (ilości pojemników na odpady 

zmieszane) mieszkańcy budynków wieloro-

dzinnych powinni zgłaszać do zarządcy danej 

nieruchomości, natomiast właściciele pozo-

stałych nieruchomości swoje pytania, lub 

uwagi, mogą zgłaszać bezpośrednio do Urzę-

du Miejskiego w Mrągowie pod numerem tel. 


