WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw.
Według nich gminy przejmą obowiązki wynikające z całego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. W praktyce będzie to oznaczało dla gminy obowiązek wyłonienia
w drodze przetargu przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, podpisanie z nim umowy, oraz ustalenie w drodze
uchwały rady gminy opłaty dla właścicieli nieruchomości, uwzględniającej koszt odbioru,
transportu i odzysku (w tym recyklingu) odpadów oraz ich unieszkodliwiania na składowisku.
Po wprowadzeniu systemu zniknie obowiązek zawierania przez właścicieli nieruchomości
indywidualnych umów na odbiór nieczystości. Rada gminy będzie mogła również w drodze
uchwały zdecydować, czy systemem odbioru odpadów objąć nieruchomości niezamieszkałe, na
których powstają odpady komunalne związane z prowadzoną tam działalnością.
W ciągu najbliższych miesięcy rada gminy będzie musiała podjąć kilka uchwał precyzujących
kolejne zagadnienia związane z wprowadzeniem nowego systemu. Do najważniejszych decyzji
należy ustalenie sposobu obliczania opłaty oraz ustalenie podmiotów od których będzie ona
pobierana. Środki z tego tytułu będą stanowiły dochód gminy i w całości będą pokrywały koszty
związane z wprowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Końskowola.
Do końca 2012 roku nie przewidujemy przejścia na nowy system, ponieważ trwają prace
przygotowawcze do jego wdrożenia. W związku z tym odbieranie odpadów komunalnych odbywać
się będzie na niezmienionych zasadach. Zgodnie z zapisami ustawy gminy mają obowiązek
zorganizowania systemu najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku. O wszelkich zmianach i działaniach
będziemy
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Poniżej umieszczamy kilka szczegółowych informacji dotyczących harmonogramu
wdrażania nowej ustawy, oraz ulotki informacyjne dla naszych Mieszkańców.
1 stycznia 2012 r. – zaczął działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje
zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
złożyli pierwsze sprawozdania.
1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki

odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w
której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat,
szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie
właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie
zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do marszałka.
1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy
zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą
zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być
podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.
Podane daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego
wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej tel.: 81 881 62 01 w.122

