Informacja o zmianie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Białopole
Szanowni Mieszkańcy
W dniu 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminach.
Wprowadzono nowe obowiązki na gminę, jak również na właścicieli nieruchomości w zakresie
zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właściciela
współwłaściciela lub użytkownika nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku m.in.
przez:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
określonymi w przyjętym przez Radę Gminy Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy;
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z
przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, w przypadku braku sieci
kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, będą
obowiązani posiadać:
- umowę na korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego właściwe zezwolenie na prowadzenie
takiej działalność;
- dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Zgodnie z nowymi przepisami gmina obowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odbiór odpadów
komunalnych dokonywany będzie przez przedsiębiorcę, wyłonionego w drodze przetargu, z którym
wójt zawrze umowę na te usługi.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Białopole są obowiązani do ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.
Zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą, opłaty te obliczane będą w oparciu o liczbę mieszkańców
zamieszkującą daną nieruchomość. Ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
będzie wynosiła 8 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbierania odpadów bez dokonywania ich
segregacji oraz 4 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny. O wyborze metody zbierania odpadów, a tym samym wysokości ponoszonej opłaty
zdecyduje właściciel nieruchomości, w składanej przez siebie deklaracji. W przypadku, gdy osoba
deklarująca selektywne zbieranie odpadów, nie dopełni tego obowiązku, przedsiębiorca odbierający
odpady komunalne przyjmie je jako zmieszane (niesegregowane), powiadamiając o tym gminę, która
z tego tytułu określi obowiązek wniesienia opłaty w wyższej wysokości od deklarowanej.
Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec.
Każdy właściciel nieruchomości dokonuje tzw. "samoopodatkowania się" poprzez złożenie do
Urzędu Gminy wypełnionej deklaracji, wg wzoru ustalonego uchwałą Rady Gminy, w terminie do
dnia 31 marca 2013 r.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Obliczoną w deklaracji opłatę miesięczną, należy uiszczać kwartalnie, w kwocie równej sumie opłat

za trzy miesiące kwartału kalendarzowego, w terminach do dnia:
1) 31 marca za I kwartał,
2) 30 czerwca za II kwartał,
3) 30 września za III kwartał,
4) 20 grudnia za IV kwartał.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy
lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Białopole Nr 65 8202 0006 2001 0000 0202 0002 w Banku
Spółdzielczym w Białopolu.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z dniem 30 września 2013 r.
Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku złożenia deklaracji, podaje nieprawdę lub
zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, podlega
odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks
karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz.765, ze zm.). Należy również przy tym poinformować,
że w/w opłata jest obowiązkowa, wynika z ustawy, i traktowana jest na równi z innymi podatkami.
W razie niezłożenia deklaracji, lub podania w niej budzących wątpliwości danych, wójt w drodze
decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
odpowiednio uzasadnione szacunki.
W razie nieuiszczenia opłaty lub uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej, wójt również w
drodze decyzji określi wysokość zaległości z tego tytułu.
W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty określonej w deklaracji lub w decyzji w wyznaczonym
terminie, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.),
celem dokonania egzekucji przypadających gminie należności pieniężnych wraz z kosztami
egzekucyjnymi.
Wprowadzane nowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminach, nakładają na gminy, a tym
samym na jej mieszkańców obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania. Ze względu na powyższe uregulowania prawne oraz
zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwraca się uwagę wszystkim
mieszkańcom na konieczność selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje
wymienione w przyjętej przez Radę Gminy uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych
odpadów. Na terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji
należy kompostować w przydomowych kompostownikach. Do odpadów tych zalicza się przede
wszystkim tzw. odpady zielone pochodzące z pielęgnacji zieleńców, trawników i przydomowych
ogródków, odpady powstające przy przygotowywaniu posiłków, odpady kuchenne, itp.
Obowiązki nałożone przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a
także przyjęty regulamin utrzymania czystości i porządku dotyczą przedsiębiorców oraz właścicieli
nieruchomości.
Znowelizowana ustawa określa stosowanie sankcji i kar dla gminy, przedsiębiorców odbierających
odpady jak i właścicieli nieruchomości za nie wypełnianie ustawowych obowiązków. Właściwa
realizacja założeń ustawy będzie przedmiotem kontroli odpowiednich organów.
Obowiązek stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami wynikający ze znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest dużym wyzwaniem i niełatwym zadaniem,
które będziemy realizować wspólnie z mieszkańcami gminy. Mieszkańcy naszej gminy posiadają
doświadczenie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, dlatego wdrożenie ustawy powinno być
łatwiejsze. Apelujemy do społeczeństwa o terminowe i sumienne podejście do realizacji
obowiązków i nakreślonych przez ustawę zadań.
Białopole, luty 2013 r.

