ZASADY WDROŻENIA
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
W GMINACH
USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH
USTAW

NOWE OBOWIĄZKI GMIN
(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na
terenie gminy systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi

nadzorują gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym realizację zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości

zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację
własnych lub wspólnych z innymi gminami
regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych (RIPOK)

NOWE OBOWIĄZKI GMIN
(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

ustanawiają selektywne zbieranie odpadów
komunalnych, PSZOK

zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

prowadzą działania informacyjne
i edukacyjne

GMINY SĄ OBOWIĄZANE
(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

.

Do dnia
31 grudnia 2020
osiągnąć
Ograniczyć masę
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w wysokości co najmniej 50 %
• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w wysokości
co najmniej 70 %

• do 16 lipca 2013 r. - nie więcej niż 50% całkowitej
masy biodegradowalnych odpadów komunalnych
przekazywanych do składowania*
• do 16 lipca 2020 r. – nie więcej niż 35% całkowitej
masy biodegradowalnych odpadów komunalnych
przekazywanych do składowania*
* stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy u.c.p. to:
 właściciele, współwłaściciele,
 użytkownicy wieczyści,
 jednostki organizacyjne,
 osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 a także inne podmioty władające nieruchomością.

NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
zbieranie
powstałych na
terenie
nieruchomości
odpadów
komunalnych
zgodnie
z wymaganiami
określonymi
w regulaminie

.

wyposażenie
nieruchomości
w pojemniki
służące do
zbierania
odpadów
komunalnych

.

.

(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

pozbywanie się
zebranych na
terenie
nieruchomości
odpadów
komunalnych
w sposób zgodny
z przepisami
ustawy
i przepisami
odrębnymi

NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
uprzątnięcie
błota, śniegu,
lodu i innych
zanieczyszczeń
z chodników
położonych
wzdłuż
nieruchomości

.

pozbywanie się
zebranych na
terenie
nieruchomości
nieczystości
ciekłych w
sposób zgodny
z przepisami
ustawy
i przepisami
odrębnymi

.

.

(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

realizację
innych
obowiązków
określonych
w regulaminie

OBLIGATORYJNE UCHWAŁY
PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ GMINY DO DNIA 31.12.2012 R.

 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 wybór metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz stawki tej opłaty;
 termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
 wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość
odbioru i sposób świadczenia usług przez PSZOKi;

OBLIGATORYJNE UCHWAŁY
PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ GMINY

 górne

stawki
opłat, ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;

 wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.

FAKULTATYWNE UCHWAŁY
PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ GMINY

 odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie

odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi;
 przejęcie od właścicieli nieruchomości wszystkich, albo wskazanych

obowiązków, w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości;
 inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów
komunalnych.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OKREŚLAJĄC STAWKĘ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI POD UWAGĘ NALEŻY WZIĄĆ:


liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Miejską Mielec;



ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;



koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi obejmujące:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
- koszty obsługi administracyjnej.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
JAK LICZYĆ OPŁATĘ??

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH STANOWI
ILOCZYN:


liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo



ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo



powierzchni lokalu mieszkalnego

- ORAZ USTALONEJ STAWKI OPŁATY


jedna stawka liczona od gospodarstwa domowego !!
OPŁATA JEST NIŻSZA W PRZYPADKU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW !!

OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
JAK LICZYĆ OPŁATĘ??

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH
POWSTAJĄ ODPADY STANOWI ILOCZYN:

LICZBY POJEMNIKÓW z odpadami komunalnymi
oraz
STAWKI OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalonej dla pojemnika
OPŁATA JEST NIŻSZA W PRZYPADKU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW !!

OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

JAK LICZYĆ OPŁATĘ??

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH
(ZAMIESZKAŁYCH JAK I NIEZAMIESZKAŁYCH)
STANOWI SUMĘ OPŁAT LICZONYCH:
OD MIESZKAŃCA + JAK Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

np. liczba mieszkańców
x
stawka jednostkowa

+

liczba pojemników
x
stawka jednostkowa

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 DEKLARACA

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składana będzie przez właściciela nieruchomości.
Zawierać będzie:
- wyjaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz
- pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;
 Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych;
- 14 dni od zmiany danych w deklaracji.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
w

przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych w niej zawartych właściwy organ określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki;

 w przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi albo uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej,
właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość zaległości;
 w sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia
organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

 Znikają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych;
 Pozostają

zezwolenia
na
opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych;
 Pojawia się rejestr działalności regulowanej na
odbieranie odpadów (prowadzony przez prezydenta)
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej;
 Rejestr powinien być założony od dnia 01.01.2012 (brak
rozporządzenia wykonawczego).

PRZETARGI
(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)
GMINA ZOBLIGOWANA JEST DO ZORGANIZOWANIA
PRZETARGÓW:

 na

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie
tych odpadów;

 Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy,
w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu
(uPzp – przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony) .

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

Sprawozdania:
 przedsiębiorców odbierających odpady komunalne – co
kwartał
 gminy – co roku (31 marca 2013)
 urzędy Marszałkowskie – co roku (15 lipca 2013)
 Sprawozdanie: w szczególności osiągnięcie poziomów

odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów
ulegających biodegradacji.

KARY
(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

 Na gminę kary nakłada WIOŚ (np. nieterminowe przekazanie

sprawozdania 100zł/dzień, niezorganizowanie przetargu na
odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 10.000 zł do
50.000 zł itp.);
 Kary będą zasilały WFOŚ;
 Na podmioty odbierające odpady komunalne - karę nakłada

wójt/burmistrz/prezydent w drodze decyzji (np. za mieszanie
selektywnie zebranych odpadów 10.000 zł do 50.000 zł,
za przekazanie nierzetelnego sprawozdania - od 500 zł do
5 000 zł itp.);
 Kary będą dochodem gminy;

KARY
(USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU)

Gmina, która nie wykonuje obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania

- PODLEGA KARZE PIENIĘŻNEJ!!!!
Karę pieniężną oblicza się jako ILOCZYN
 stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne (określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska) oraz
 brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do

osiągnięcia odpowiednich poziomów.

PSZOK PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
 Punkt gromadzenia odpadów to miejsce odbioru surowców wtórnych oraz

innych problemowych odpadów, których nie można wyrzucać do
pojemnika na zmieszane odpady komunalne jak np. odpady
wielkogabarytowe sprzęt AGD i RTV, odpady niebezpieczne w postaci smarów,
olejów, opakowań po farbach, termometrów rtęciowych itp.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Mielec, 26.10.2012 r.

