PORADNIK NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE MAŁKINIA GÓRNA

Od 1 lipca 2013 roku czekają nas duże zmiany w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od mieszkańców. Wprowadzone one zostały odgórnie w celu dostosowania
gospodarki śmieciowej do wymogów Unii Europejskiej. Wiem, że wszystkie zmiany, które
nas czekają na początku mogą być uciążliwe, a czasem nawet trudne do zaakceptowania i
zrealizowania.
Dlatego rozpoczynamy akcję informacyjno - edukacyjną w tym zakresie, która ma na celu
zapoznanie Państwa z nowymi zasadami funkcjonowania systemu śmieciowego w naszej
gminie. W przygotowanych materiałach zostały podane w sposób prosty i zrozumiały
wskazówki dla mieszkańców jak postępować z różnymi odpadami, jak prowadzić segregację
odpadów oraz o wszystkich zasadach funkcjonowania systemu tj. terminy płatności opłaty za
śmieci, zasady składania deklaracji oraz innych obowiązków gminy i właścicieli
nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości.

1. Co się zmieni ?
W styczniu 2012 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, która zmieniła dotychczasowy system gospodarki odpadami i doprowadziła do
tzw. rewolucji śmieciowej. Prace nad zmianą ustawy trwały w Sejmie kilka lat, ale dopiero
zagrożenie sankcjami finansowymi ze strony UE za brak osiągniętych poziomów odzysku i
recyklingu doprowadziły do szybkiego jej przyjęcia przez Parlament.
Cały ciężar przebudowy systemu gospodarki odpadami został przerzucony na gminy.
Zgodnie z zapisami ustawy od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru
odpadów komunalnych w gminie Małkinia Górna. Obowiązek właściciela nieruchomości
zamieszkałej w zakresie podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina, a
indywidualne umowy na wywóz śmieci powinny przestać obowiązywać. Gmina wyłoni w
przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich mieszkańców. Dzięki temu
mieszkańcom nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów np. do lasu. Za odbiór odpadów
wszyscy mieszkańcy zapłacą opłatę do gminy, a ten kto będzie segregować śmieci będzie
płacić mniej!

2. Dlaczego zmieniono ustawę ?
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję
w organizacji gospodarki śmieciowej w całym kraju. Nowe zapisy ustawy mają na celu
dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Wszystkie
zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych mają sprawić, że nikomu nie będzie
opłacało się wyrzucać śmieci i tworzyć dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci
systemem zbierania odpadów. Głównym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie
poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy
odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. Pamiętajmy, że śmieci to cenny
surowiec, który powinniśmy w miarę możliwości ponownie wykorzystywać.

3. Obowiązki gminy
Obowiązkiem gminy jest stworzenie odpowiednich warunków lokalnych do prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi, takich jak:







jasne określenie zasad selektywnej zbiórki odpadów,
organizacja odbioru odpadów od mieszkańców,
wyłonienie firmy wywozowej w drodze przetargu,
osiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku odpadów surowcowych oraz ograniczenie
ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,
nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Obowiązki właściciela nieruchomości
Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej jest:
 wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych i utrzymać
go w porządku i czystości,
 prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
 utrzymać czystość i porządek na swojej posesji,
 uprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników wzdłuż swojej
nieruchomości,
 umożliwić firmie wywozowej odbiór odpadów z posesji i udostępnić pojemniki i
worki
z odpadami w terminach ich odbioru,
 przyłączyć nieruchomość zamieszkałą do sieci kanalizacyjnej, a jeśli jest to
niemożliwe z powodu jej braku - wyposażyć nieruchomość w szczelne szambo lub
przydomową oczyszczalnię ścieków,
 regularnie opróżniać szambo i zbiorniki oczyszczalni przydomowych,
 złożyć do Urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 uiszczać opłatę za śmieci raz na kwartał.

5. Co z pojemnikiem na śmieci ?
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych spoczywa, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na
właścicielu nieruchomości.
Każdy właściciel zobowiązany jest indywidualnie zaopatrzyć się w pojemnik na odpady o
minimalnej pojemności dostosowanej do liczby osób, które z niego korzystają oraz
częstotliwości jego opróżniania.
Pojemniki będą dostępne u przedsiębiorcy odbierającego odpady. Sprzedaż pojemników
prowadzą także popularne sklepy budowlano-remontowe.
Wyposażając się w pojemnik należy pamiętać, że każdy pojemnik musi być przystosowany
do automatycznego rozładunku i spełniać Polskie Normy.

6. Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Nowy system wprowadza selektywną zbiórkę części odpadów komunalnych bezpośrednio na
terenie nieruchomości. W tzw. systemie „u źródła” selektywnie zbierane będą śmieci, które
można ponownie przetworzyć tj. papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET,
plastiki, folie), opakowania z metalu. Odpady te należy gromadzić z chwilą ich powstawania
oddzielnie od pozostałych śmieci i umieszczać w odpowiednich do tego celu pojemnikach lub
workach zgodnie z zasadą, że:
 w zabudowie jednorodzinnej - śmieci segregowane umieszczamy w kolorowych
workach bądź pojemnikach do segregacji,



w zabudowie wielorodzinnej - śmieci segregowane umieszczamy w kolorowych
pojemnikach do segregacji, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie tej
zabudowy.

Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki będą oznaczone kolorystycznie dla zbieranej
frakcji odpadów:
pojemnik lub worek koloru niebieskiego - zbieramy papier, tekturę, gazety, książki,
katalogi, zeszyty itp.
pojemnik lub worek koloru zielonego – zbieramy opakowania ze szkła tj. butelki, słoiki itp.
oraz wielomateriałowe odpady opakowaniowe tj. kartoniki po mleku i napojach.
pojemnik lub worek koloru żółtego - zbieramy opakowania z tworzyw sztucznych i metalu
(tj. butelki PET, folie, reklamówki foliowe i puszki, zakrętki, pokrywki metalowe ze
słoików).
pojemnik lub worek koloru brązowego – zbieramy drobne gałęzie drzew i krzewów, liście,
kwiaty, skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.
Szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych jest umieszczony na stronie
internetowej Urzędu Gminy www.malkiniagorna.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w
zakładce – Gospodarka Odpadami.
Worki do selektywnej segregacji dostarczy przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady
komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Małkinia Górna.

Pamiętaj !!
Przed włożeniem segregowanych śmieci do worka lub pojemnika należy zgnieść
opakowania plastikowe, by zajmowały jak najmniej miejsca oraz odkręcić od opakowań
wszystkie zakrętki, pokrywki. Odpady należy także opróżnić z resztek produktu lub jedzenia.

7. Jaka będzie częstotliwość odbioru śmieci z posesji ?
Od 1 lipca 2013 roku zmieni się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
oraz odpadów segregowanych z nieruchomości. Nową częstotliwość odbioru odpadów
przedstawia poniższa tabela:
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
Odbiór odpadów
komunalnych
segregowanych
Zabudowa jednorodzinna,
raz na dwa tygodnie
raz na miesiąc
Zabudowa wielorodzinna
raz na tydzień, bądź na
raz na dwa tygodnie, bądź na
zgłoszenie zarządcy
zgłoszenie zarządcy
Źródło; opracowanie na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Małkinia Górna
Rodzaj zabudowy

Odbiór odpadów
komunalnych zmieszanych

8. Co zrobić z innymi odpadami np. starym fotelem czy skoszoną trawą?
W gospodarstwie domowym powstaje wiele innych rodzajów odpadów, które można i należy
posegregować i przekazać do utylizacji. Często są to śmieci dla nas problemowe - bo np. nie
mieszczą się w pojemniku na śmieci lub niebezpieczne - bo mogą skazić środowisko.

Rodzaj odpadu
Odpady zielone np.; skoszona
trawa, liście, gałęzie,

Gromadzenie
- w odpowiednich
pojemnikach lub workach

Termin realizacji
Zgodnie z
harmonogramem
ustalonym przez
przedsiębiorcę
Odpady wielkogabarytowe, np. -„wystawka” bezpośrednio
- dwa razy w roku lub w
meble i itp.
od mieszkańców
miarę potrzeb, termin
nieruchomości
określa przedsiębiorca
Odpady budowlane
Powstające na terenie
- właściciel ustala
i rozbiórkowe
nieruchomości
indywidualny termin z
przedsiębiorcą
Zużyty sprzęt elektryczny
- zużyty sprzęt elektroi elektroniczny, zużyte baterie
śmieci pochodzące z
i akumulatory,
gospodarstwa domowego
przeterminowane leki
można oddać bezpłatnie w
i chemikalia oraz zużyte opony
ustalonym wcześniej
czasie lub samodzielnie
dostarczyć, w dowolnej
ilości do utworzonego w
tym celu punktu zbierania,
a także do sklepów przy
okazji zakupu nowego
sprzętu.
Źródło; opracowanie na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Małkinia Górna

9. Jaka będzie opłata za śmieci, jak ją wyliczyć i gdzie opłacić ?
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana w Gminie Małkinia Górna od liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty. Ustalone zostały
dwie stawki opłaty tj.
 stawka podstawowa, jeśli właściciel nieruchomości zdeklarował, że nie będzie
prowadził segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane
 stawka obniżona, jeśli właściciel zdeklarował i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów
Właściciel nieruchomości obliczy samodzielnie wysokość opłaty za śmieci wypełniając
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę
faktyczną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawkę opłaty, która będzie
odzwierciedleniem jego preferencji postępowania z odpadami tzn. czy będzie segregował czy
nie.
Liczba osób
mieszkających w domu

wysokość miesięcznej

X
stawka opłaty
(podstawowa lub obniżona)

X

=

wysokość miesięcznej
opłaty za śmieci

3 m-ce = wysokość kwartalnej opłaty za śmieci

Płacić za śmieci będziemy raz na kwartał, w terminach:
 za I kwartał do 15 marca danego roku,
 za II kwartał do 15 maja danego roku,
 za III kwartał do 15 września danego roku,
 za IV kwartał do 15 listopada danego roku,
Opłatę wnosić można przelewem, wpłatą na rachunek bankowy Gminy Małkinia Górna,
ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, BS Ostrów Mazowiecka O/ Małkinia
Nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011 –
z podaniem adresu nieruchomości na której powstają odpady komunalne, bądź w kasie
Urzędu Gminy w Małkini Górnej.
Obowiązujące wysokości stawek zostały określone na poziomie:
stawka podstawowa – 12,00 zł miesięcznie od osoby,
stawka obniżona – 6,00 zł miesięcznie od osoby.

10. Kiedy złożyć deklarację i kto ma ją złożyć ?
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości powinien złożyć najpóźniej do 28 lutego 2013 r. bezpośrednio lub
pocztą w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej . Wzory deklaracji znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Gminy www.malkiniagorna.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w
zakładce – Gospodarka Odpadami.
Deklarację musi złożyć właściciel nieruchomości. Wyjątek stanowią budynki wielorodzinne,
gdzie deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań. W tym przypadku
obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na spółdzielni mieszkaniowej, zarządzie wspólnoty
lub zarządcy budynku.
Jeśli właściciel nie złoży deklaracji w terminie, wójt określi właścicielowi w drodze decyzji
wysokość opłaty za śmieci, biorąc pod uwagę liczbę osób zameldowanych i przyjmując
stawkę podstawową.
W przypadku zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty tj. zmiany
liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym (tj. urodzenia, zgony lub zmiana
miejsca zamieszkania), należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia
danej zmiany. Ponadto właściciele nieruchomości zameldowani na pobyt stały a nie
przebywający w miejscu zamieszkania składają oświadczenie potwierdzające ten stan.
za śmieci

