Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką
odpadami komunalnymi
1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami?
Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić,
aby wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem zbierania odpadów. Ma to doprowadzić do
ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach, zmniejszyć zjawisko pozbywania się
odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany (np. przez podrzucanie ich do
lasu, czy palenie nimi w piecach oraz zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych).
Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych
selektywnie, a także redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania.
2. W jaki sposób mieszkańcy mają przystąpić do systemu gospodarowania odpadami
prowadzonego przez Gminę?
W tym celu właściciel nieruchomości w I połowie 2013 r. złoży do gminy deklarację, która
będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.
Jednocześnie mieszkańcy powinni pamiętać o wypowiedzeniu umowy z firmą, z którą mają
podpisaną umowę na odbiór odpadów. Należy podkreślić, że opłata przekazywana gminie w
zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.
W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot z własnym zarządem deklarację mogą składać
zarządy. W przypadku nie złożenia deklaracji wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty
na podstawie szacunków, w tym średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
3. Kto zapewnia pojemniki na odpady?
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek
zapewnienia na nieruchomości pojemnika na odpady oraz utrzymania go w czystości
spoczywa na właścicielu/zarządcy nieruchomości. Jednak ustawa dopuszcza świadczenie
przez gminę, czy przedsiębiorcę usług dodatkowych, do których może należeć dostarczenie
pojemników do zbierania odpadów czy ich mycie za dodatkową opłatą.
4. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę lub inny odpad problemowy?
Gminy na swoim terenie mają zapewnić mieszkańcom możliwość bezpłatnego oddania
odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych jak meble,
elektrosprzęt, substancje chemiczne itp. Na terenie gminy Łaskarzew planuje się utworzyć
mobilne punkty selektywnej zbiórki.

5. Na jakie cele może zostać przeznaczona opłata pobrana od mieszkańców?
Opłata może zostać przeznaczona tylko na realizację następujących celów:
1. odbiór odpadów z nieruchomości, gdzie zostały wytworzone;
2. zbieranie odpadów w punktach selektywnej zbiórki (+ utworzenie i utrzymywanie);
3. transport odpadów komunalnych;
4. odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
5. obsługa administracyjna systemu.
Rola gminy
Gmina ma wprowadzić i objąć wszystkich mieszkańców nowym systemem gospodarowania
już od dnia 1 lipca 2013. Cel ten wyznacza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach uchwalona przez polski parlament.
Zmienić ma się dużo. Nie będziemy płacić za wywóz odpadów jak dotąd firmie
wywozowej, ale bezpośrednio do gminy, która określi stawki za odbiór odpadów. Gmina
w drodze przetargu wybierze firmę wywozową, która będzie odbierać od mieszkańców
odpady i zdecyduje w sposób zgodny z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Wielkopolskiego, o tym gdzie odpady mają trafić do przetworzenia i utylizacji.
Każdy mieszkaniec ma mieć możliwość prowadzenia zbiórki surowców wtórnych
w zamian, za co ma płacić mniej niż osoby, które nie zdecydują się segregować odpadów.
Jeśli obowiązkowe zmiany nie zostaną wprowadzone lub założone poziomy odzysku
i ograniczenia składowania odpadów podlegających biodegradacji nie zostaną osiągnięte, to
na gminę zostaną nałożone kary administracyjne.
Gmina ma obowiązek tworzenia i uruchomienia punktów selektywnej zbiórki odpadów,
prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych a także podjęcia serii uchwał, które
umożliwią wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami.
Cele
Gmina ma obowiązek doprowadzić do zmniejszenia ilości składowanych odpadów
ulęgających biodegradacji w odniesieniu do ilości odpadów biodegradowalnych
wytworzonych w roku 1995.
6. Czy po wprowadzeniu nowego system dostęp do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
będzie łatwiejszy?
Tak, a selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmie, co najmniej następujące frakcje
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe.
W przypadku domów o niskiej zabudowie zbiórka selektywna będzie mieć kształt zbiórki
u źródła, najprawdopodobniej w postaci worków na surowce wtórne w różnych kolorach.
W przypadku wysokiej i gęstej zabudowy będą to większe, zbiorcze pojemniki. Gmina na
swoim terenie ma zapewnić mieszkańcom także możliwość bezpłatnego oddania odpadów
zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych jak meble, elektrosprzęt,
substancje chemiczne, leki itp.

7. Jaki obowiązek nakłada na właścicieli nieruchomości nowa ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach?
W związku z nowelizacją ustawy każdy właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć
deklarację na podstawie, której będzie wnosił do gminy opłatę za odbiór odpadów.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, w terminie
do ostatniego dnia miesiąca za dany kwartał tj.:
- do dnia 31 marca za I kwartał
- do dnia 30 czerwca za II kwartał
- do dnia 30 września za III kwartał
- do dnia 31 grudnia za IV kwartał
8. Co to jest deklaracja i kto powinien ją złożyć?
Jest to dokument o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do
złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości np. spółdzielnia
mieszkaniowa, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub ,,J. Kowalski” w posesji jednorodzinnej.
9. Gdzie można znaleźć informacje na temat zmian prawnych w gospodarce odpadami
komunalnymi?
Informacje, dotyczące gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz na
stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl
10. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
W tym wypadku należy zweryfikować zapisy podpisanej umowy i wypowiedzieć
samodzielnie w/w umowę zgodnie z podanymi w jej treści warunkami.
11. Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości wniesie niższą opłatę od należnej?
Wójt gminy określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa.
12. Co będzie w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji, wójt gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty,
biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilości odpadów powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
13. Czy wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych będzie stała w ciągu roku?

Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów.

14. Czy będzie możliwość uzyskania pomocy przy wypełnieniu deklaracji?
Tak, oczywiście w urzędzie gminy w miejscu składania deklaracji będzie możliwość
uzyskania pomocy przy jej wypełnieniu.
15. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie
sprawować gmina.
16. Jak będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów?
• u źródła (papier i tektura, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady komunalne ulegające biodegradacji),
• tzw. mobilne punkty według ustalonego harmonogramu (zużyte baterie i akumulatory
małogabarytowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe meble, duży sprzęt AGD; tekstylia;
• Baterie i akumulatory małogabarytowe można również umieszczać podczas zbiórek
w budynkach użyteczności publicznej - szkoły, lub punktach sprzedaży baterii
i akumulatorów;
• Pozostałe odpady takie jak przeterminowane leki, chemikalia i zużyte opony należy
gromadzić w sposób selektywny i dostarczyć raz w roku do mobilnego punktu
zlokalizowanego jak najbliżej nieruchomości.
• Odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem azbestu) muszą zostać załadowane do
odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady i przekazane jednostce
wywozowej
• Mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będą usługi raz
na kwartał. O terminach i godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki odpadów Urząd
Gminy w Łaskarzewie poinformuje mieszkańców poprzez wywieszenie stosownego
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu
17. Kto będzie sprawdzać, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną
zbiórkę odpadów ?

W związku z tym, że osoby, które zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
mają płacić za odbiór odpadów mniej niż osoby, które nie będą jej prowadzić, dlatego muszą
z tego obowiązku się wywiązywać. Podstawową weryfikację prowadzić będzie firma
odbierającą odpady w imieniu gminy.
18. Kto może odbierać odpady komunalne?
Od 1 stycznia 2013r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne musi uzyskać wpis do
rejestru w gminie, na terenie, której zamierza odbierać odpady.
19. Sposób naliczania opłat wynikający z zapisów ustawy to:
1. Proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (od osoby),

