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ZMIANY PO WPROWADZENIU NOWEGO SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 

NASZEJ GMINY 

 

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2012r., poz.391), od 1-go lipca 2013r. będzie obowiązywał nowy 

system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina przejmie 

obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi tylko  

w stosunku do nieruchomości zamieszkałych. Zmiany nie dotyczą zatem 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, lokali handlowych, 

gastronomicznych, punktów usługowych. W tym przypadku wszystko 

funkcjonuje na „starych zasadach”, tzn. należy we własnym zakresie 

zapewnić odbiór odpadów poprzez zawarcie stosownej umowy  

z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza. 

 

Pierwszym obowiązkiem wynikającym z wprowadzonych zmian będzie 

złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Deklarację składać będą właściciele, współwłaściciele, 

użytkownicy wieczyści nieruchomości lub władający nieruchomością w 

Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przypadku budynków 

spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarząd spółdzielni 

mieszkaniowej, a w przypadku wspólnot, w których ustanowiony jest  

zarząd, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, na podstawie 

oświadczeń złożonych przez właścicieli lub najemców lokali. Deklaracja  

jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego. W przypadku nie  

złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych  

zawartych w deklaracji, zostanie wszczęte przez Urząd postępowanie 

wyjaśniające zgodnie z ordynacją podatkową. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej 

uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W związku z tym, iż 

uchwalona obecnie stawka ulegnie zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na 

wyłonienie wykonawcy usługi wywozu i zagospodarowania stałych  

odpadów komunalnych, deklarację należy złożyć po uchwaleniu nowej 

stawki, której wysokość zostanie podana do publicznej wiadomości, jednak 

nie później niż do 31 marca 2013r. Stawka opłaty będzie niższa, jeżeli 

odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny. Opłatę uiszczać się 

będzie raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy 



od lipca 2013r. Wpłat dokonują osoby i podmioty składające deklarację.  

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości, 

należy ponownie złożyć deklarację o wysokości opłaty albo niezwłocznie 

zgłosić ten fakt zarządzającemu budynkiem lub spółdzielni, gdyż to na nich 

ciąży obowiązek korekty deklaracji. Nowa deklaracja powinna wpłynąć w 

terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. 

 
Należy pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na odbiór 

odpadów. Umowa ta powinna obowiązywać tylko do 30 czerwca 2013r.  

Od 1 lipca odpady od wszystkich mieszkańców gminy i miasta odbierać 

będzie jeden przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony przez gminę  

w drodze  przetargu, w zamian za co uiszczać będziemy na rzecz gminy 

opłatę za gospodarowanie odpadami. Każdy, kto posiada umowę na odbiór 

odpadów, musi sprawdzić jaki jest termin jej wypowiedzenia i złożyć  

w odpowiednim czasie przedsiębiorcy, z którym jest zawarta, 

wypowiedzenie. Jeśli umowa nie będzie rozwiązana na czas, zapłacimy 

podwójnie – gminie i przedsiębiorcy, z którym mamy podpisaną umowę. 

 

Zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, każdy 

mieszkaniec zobowiązany będzie segregować odpady komunalne. 

Segregacja odpadów odbywać się będzie z podziałem na następujące  

frakcje:  

SEGREGACJA W WORKACH LUB POJEMNIKACH: 

KOLOR 

BRĄZOWY 
KOLOR ŻÓŁTY 

KOLOR 

NIEBIESKI 

KOLOR 

ZIELONY 

odpady 

zielone 

tworzywa sztuczne 

(m.in. zgniecione, 

plastikowe butelki) 

oraz opakowania 

wielomateriałowe 

suchy i czysty 

papier oraz 

tektura 

szkło 

opakowaniowe 

(białe oraz 

kolorowe) 

Odpady zbierane w sposób selektywny należy oczyścić z resztek innych 

substancji. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach będzie 

dostarczony nowy worek na te odpady, które zostały odebrane.  

W przypadku stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów w sposób rażący nie są przestrzegane jej 

zasady, wystawiona zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyższej stawki. 

Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące 



do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Oprócz powyższych jest również grupa odpadów, z którą postępujemy  

w sposób specjalny i którą musimy oddzielić z odpadów wyrzucanych do 

pojemnika na odpady zmieszane.  Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą bezpłatnie  

w wyznaczonych harmonogramem terminach i miejscach oraz na bieżąco  

w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Przeterminowane leki odbierane 

będą bezpłatnie w aptekach lub przychodni, w których znajdują się 

pojemniki do zbierania tych odpadów. Baterie i akumulatory dostarczać 

można bezpłatnie do specjalnych pojemników, które znajdują się między 

innymi w placówkach oświaty, urzędach, punktach handlowych. 

Chemikalia, zużyte opony oraz metale odbierane będą bezpłatnie  

w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Odpady budowlane 

i rozbiórkowe odbierane będą bezpłatnie w ilości 1 m
3
 rocznie od 

gospodarstwa domowego w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów lub na koszt własny poza systemem na podstawie indywidualnego 

zamówienia u przedsiębiorcy posiadającego stosowny wpis do rejestru 

uprawniający go do prowadzenia tego typu działalności. 

 

W ramach nowego systemu odpady będą wywożone z częstotliwością 

określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

mieszkańców. 

 
BUDOWNICTWO 

JEDNORODZINNE 
BODOWNICTWO 

WIELORODZINNE  
Odpady komunalne 

niesegregowane (zmieszane) 
2 RAZY W 

MIESIĄCU 
DWA RAZY W 

TYGODNIU 
Odpady segregowane  

(w workach lub 

pojemnikach do segregacji) 
RAZ W MIESIĄCU 

1 RAZ NA 2 

TYGODNIE 

Przez budownictwo wielolokalowe rozumie się budynki wielorodzinne, 

zawierające 8 lub więcej mieszkań. Budynki do 7 mieszkań będą 

obsługiwane zgodnie z harmonogramem wywozu dla budownictwa 

jednorodzinnego. 

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce, III piętro, pokój nr 31 - Marcin Furmański, tel. 62 762 97 70 

oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl w zakładce 

„Gospodarka odpadami”. 

http://www.noweskalmierzyce.pl/

