Gospodarkę odpadami reguluje szereg
uchwał podejmowanych przez rady gmin
Zmiany w systemie gospodarki odpadami, obowiązujące od 1 lipca tego roku, wymuszone zostały ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zobowiązała samorządy do przejęcia całości zadań związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wdrożenie ustawy wymaga od gmin wielu przygotowań organizacyjnych i prawnych. Rozmawiamy z Jerzym Czepułkowskim, przewodniczącym zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku.
— Jakie regulacje prawne musiały przyjąć
gminy w związku z przejęciem zadań dotyczących gospodarki odpadami?
— Gminy zobowiązane zostały do uregulowania uchwałami szczegółowo kwestii związanych z gospodarką odpadami. Spośród wielu
uchwał, które musiały być podjęte przez rady
gmin w całej Polsce, najważniejszymi, z punktu widzenia osób, które wytwarzają odpady,
są: uchwała o sposobie obliczania opłaty i wysokości stawek za gospodarowanie odpadami,
uchwała o wzorze deklaracji, którą składa
każdy właściciel nieruchomości, uchwała w
sprawie częstotliwości wnoszenia opłaty na
konto gminy oraz uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

— O uchwale dotyczącej sposobu obliczania
opłaty i wysokości stawek za gospodarowanie
odpadami rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu?
— Tak. Przypomnę tylko, że na tę opłatę składają się koszty transportu, które zostaną określone w przetargu, koszt unieszkodliwienia
odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów i oczywiście koszty administracyjne,
które ponosi gmina. Dodam, niestety, że
razem z ustawą porządkującą gospodarkę odpadami w gminach Rząd wprowadził podwyższoną o 100 proc. tzw. opłatę marszałkowską.
Jest to opłata, którą każde składowisko odpadów komunalnych musi odprowadzić do budżetu marszałka województwa. Dotychczas
stawka tej opłaty wynosiła 72 zł, obecnie jest
to 144 zł od tony składowanych odpadów, po

wcześniejszym wysegregowaniu surowców
wtórnych. W cenie opłaty śmieciowej, którą
każdy z nas będzie ponosił od 1 lipca, jest m.in.
koszt opłaty marszałkowskiej. Zatem jeśli
stawki opłat za śmieci będą wyższe, niż miało
to miejsce do tej pory, przyczyn tego zjawiska
należy upatrywać w zwiększonej opłacie marszałkowskiej.
— O uchwale dotyczącej deklaracji również
rozmawialiśmy?
— Tak. To uchwała przyjmująca druk deklaracji, którą zobowiązani są wypełnić właściciele
nieruchomości lub administratorzy budynków
wielorodzinnych. Mając deklarację i uchwałę
o wysokości stawek, możemy sami wyliczyć, ile
będziemy płacić miesięcznie za gospodarowanie odpadami.
— Czego konkretnie dotyczy uchwała w sprawie częstotliwości wnoszenia i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?
— Każda gmina ma obowiązek ustalić
uchwałą, czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy wnosili co miesiąc, co kwartał, co pół roku czy rocznie.
Wszystkie gminy naszego związku podjęły
uchwały o tym, że opłaty będą wnoszone na
konto gminy co miesiąc. Określiły również terminy, do których te opłaty należy wnosić.

Dualny system odpadów, w podziale na „suche” i „mokre” to podstawa naszego systemu gospodarki odpadami.

— A uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie jakie sprawy
porusza?

— Uchwała ta uwzględnia wszystkie ustawowe
zmiany, które zostały do systemu gospodarki
odpadami wprowadzone ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie. Regulamin
utrzymania czystości i porządku w gminie reguluje nie tylko kwestie samych odpadów.
Mówi o wymaganiach ogólnych w zakresie
utrzymania czystości i porządku, o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych, czyli tzw.
szamb, o obowiązkach osób utrzymujących
zwierzęta gospodarskie i domowe, i szereg innych spraw związanych z tym, co ogólnie
można nazwać dobrym stanem sanitarnym
gminy czy miasta.
— Jeden z rozdziałów tej uchwały poświęcony
został kwestiom śmieciowym?
— Tak. Znajdziemy tu informacje o rodzajach
i minimalnych pojemnościach pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, jakie zobowiązani są posiadać właściciele nieruchomości. I co jest najważniejsze, w
uchwale w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie znajdziemy
przepisy dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości. W tych uchwałach znajdziemy też
przepisy dotyczące terminów zbiórki np. odpadów wielkogabarytowych oraz przepisy dotyczące sposobu pozbywania się innych

odpadów, takich jak oleje, smary, leki, baterie
czy elektrourządzenia.
— Wspomniał Pan o pojemnikach. Kto powinien wyposażyć nieruchomości w pojemniki na
odpady?
— Ustawa nie pozostawia żadnych złudzeń, że
to właściciel nieruchomości jest zobowiązany
posiadać pojemniki, w których gromadzone są
odpady, i to on ma obowiązek utrzymać je w
należytym stanie technicznym, estetycznym i
sanitarnym. Nowelizacja ustawy ze stycznia
tego roku wprowadziła jeszcze jedną możliwość, a mianowicie, że w pojemniki może wyposażyć nieruchomości gmina, przy czym koszt
tej operacji muszą ponieść właściciele nieruchomości. Jeśli gmina przyjmie kolejną
uchwałę, że wyposaża nieruchomości w pojemniki, to koszty z tym związane zostaną wliczone
do ceny opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. A więc i tak za pojemniki zapłaci właściciel nieruchomości. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca, który przystąpi do
przetargu na odbiór i transport odpadów zaproponuje w postępowaniu przetargowym, że
użyczy posiadane przez siebie pojemniki lub
wydzierżawi je poszczególnym właścicielom
nieruchomości. W wielu wypadkach tak się
zdarzy. Gmina, ogłaszając przetarg, nie ma jednak prawa wymagać tego od przedsiębiorców.

Szczegóły na temat nowego systemu gospodarki odpadami
w naszych gminach można znaleźć na stronach:
Miasto Ełk – http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/
Gmina Ełk – http://elk-ug.bip-wm.pl
Gmina Kalinowo – http://kalinowo-ug.bip-wm.pl
Gmina Prostki – http://bip.warmia.mazury.pl/prostki_gmina_wiejska/
Gmina Stare Juchy – http://stare-juchy-ug.bip-wm.pl
Gmina Olecko – http://www.umolecko.bip.doc.pl/
Gmina Świętajno – http://www.bip.swietajno.pl/
Gmina Kowale Oleckie – http://www.bip.gmina.kowale.fr.pl/
Gmina Wieliczki – http://wieliczki.bipgmina.pl/
Gmina Dubeninki – http://www.bip.warmia.mazury.pl/dubeninki_gmina_wiejska/
Gmina Gołdap – http://bip.goldap.pl/pl
Gmina Biała Piska – http://bip.bialapiska.pl/
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