ABC
nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi

Drodzy mieszkańcy gminy Wisła
Od 1 lipca 2013 roku czekają nas duże zmiany w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od mieszkańców. Wprowadzone one zostały odgórnie w celu dostosowania
gospodarki śmieciowej do wymogów Unii Europejskiej. Każda gmina w Polsce musi
stworzyć zupełnie nowy system nie tylko odbioru, ale i recyklingu odpadów.
Jeżeli tego nie zrobimy, to zgodnie z unijnym prawem, nasz kraj będzie musiał płacić
wielomilionowe kary.
Wiem, że wszystkie zmiany, które nas czekają na początku mogą być uciążliwe, a czasem
nawet trudne do zaakceptowania i zrealizowania.
Zostały przygotowane materiały, które zostaną Państwu dostarczone, w celu
zapoznania z nowymi zasadami funkcjonowania systemu śmieciowego w naszej gminie.
W materiałach zostaną 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 za śmieci, zasady składania deklaracji oraz innych obowiązków gminy i
właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości.
Proszę o zapoznawanie się z przygotowanymi i dostarczanymi sukcesywnie ulotkami i
broszurami, a także informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz w miesięczniku Echo Wisły.

Burmistrz Miasta Wisły
Jan Poloczek
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1. Co się zmieni?
W styczniu 2012 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 Unii Europejskiej 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 Wisła. Obowiązek właściciela nieruchomości zamieszkałej w
zakresie podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina, a indywidualne umowy na wywóz
śmieci przestaną obowiązywać. Gmina wyłoni w przetargu firmę, która będzie odbierać
odpady od wszystkich mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcom nie będzie „opłacać się”
wyrzucanie odpadów do lasu lub ich palenie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy zapłacą
opłatę do gminy, a ten kto będzie segregować śmieci będzie płacić mniej!
2. Jak będziemy naliczać opłatę?
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana w Gminie Wisła 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 oraz 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.
Opłatę wnosić można na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Wiśle lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Wiśle. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych jak dotychczas opłatę za śmieci będą uiszczać do
zarządców wspólnoty, spółdzielni lub administratorów na zasadach przez nich określonych.

Obowiązujące wysokości stawek zostały określone na poziomie:
stawka podstawowa brak deklaracji segregacji odpadów- 20 zł miesięcznie od osoby,
stawka obniżona przy deklaracji segragcji odpadów - 10 zł miesięcznie od osoby
3. Kiedy złożyć deklarację i kto ma ją złożyć ?
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości powinien złożyć najpóźniej do 31 marca 2013 r. bezpośrednio lub pocztą w
Urzędzie Miejskim w Wiśle.
Deklarację składa właściciel nieruchomości (współwlaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka lub
osoba mająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot).
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,
burmistrz określi właścicielowi w drodze decyzji wysokość opłaty za śmieci, biorąc pod uwagę
szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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.
4. Obowiązki gminy
Obowiązkiem gminy jest stworzenie odpowiednich warunków lokalnych do prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi takich jak:
• Jasne określenie zasad selektywnej zbiórki
• Organizacja odbioru odpadów od mieszkańców
• Wyłonienie firmy wywozowej w drodze przetargu
• Stworzenie miejsca pozbywania się odpadów problemowych ( np. gruzu, skoszonej trawy,
przeterminowanych leków czy „twardego plastiku”) poprzez utworzenie Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
• Osiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku odpadów surowcowych oraz ograniczenie ilości
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko
• Nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

5. Obowiązki właściciela nieruchomości
Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałej jest:
• Wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych i utrzymywać go w
porządku i czystości
• Prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych
• Złożyć do Urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
• Uiszczać opłatę za śmieci w terminach
6. Co z pojemnikami na śmieci?
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych spoczywa, zgodnie z ustawą na właścicielu nieruchomości. Każdy właściciel zobowiązany jest
indywidualnie zaopatrzyć się w pojemnik na odpady o minimalnej pojemności 120 l dostosowanej do liczby
osób, które zamieszkują daną nieruchomość. 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 dostosowany do automatycznego rozładunku i spełniać
Polskie Normy.
7. 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 oraz tzw. Opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach). Odpady należy z chwilą ich
powstania oddzielić 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 do segregacji,
które właściciel otrzyma od Gminy deklarując, że będzie prowadził zbiórkę selektywną
• W zabudowie wielorodzinnej ( bloki, budynki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe) – 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.

POJEMNIK LUB WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO :
zbieramy papier,tekturę,gazety, książki, katalogi, zeszyty, tekstylia
POJEMNIK LUB WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO: zbieramy tworzywa sztuczne oraz drobny metal
POJEMNIK LUB WOREK KOLORU POMARAŃCZOWEGO:
zbieramy opakowania wielomateriałowe ( kartoniki po mleku, sokach)
POJEMNIK LUB WOREK KOLORU BRĄZOWEGO: przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji
np.: skoszona trawa, zgrabione liście itp. (mieszkaniec dostarcza do Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych).
POJEMNIK LUB WOREK KOLORU ZIELONEGO: zbieramy szklane butelki, słoiki

Pamiętaj!
Przed włożeniem segregowanych śmieci do worka lub pojemnika należy zgnieść opakowania
plastikowe i wielomateriałowe, puszki, by zajmowały jak najmniej miejsca oraz odkręcić od
opakowań szklanych wszystkie zakrętki, pokrywki i przykrywki. Odpady należy także opróżnić z
resztek produktu lub jedzenia.
Pamiętaj!
Jeżeli Firma wywozowa podczas odbioru śmieci stwierdzi, że nie jest prowadzona prawidłowo
selektywna zbiórka odpadów, wówczas Gmina zgodnie z zapisami ustawy , pomimo że właściciel
nieruchomości zadeklarował segregację odpadów i zapłacił niższą stawkę, naliczy w danym miesiącu
wyższą stawkę opłaty tak jak za śmieci zmieszane.

8.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:

Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych
zmieszanych
segregowanych
Zabudowa jednorodzinna

co najmniej raz w miesiącu

raz w miesiącu

Zabudowa wielorodzinna

co najmniej dwa razy w
miesiącu

co najmniej raz w miesiącu

Szczegółowy harmonogram zostanie Państwu dostarczony oraz dostępny będzie na stronie
internetowej www.odpady.wisla.pl w późniejszym terminie.
9. Co zrobić z innymi odpadami np. starym tapczanem 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 nie
mieszczą się w pojemniku na śmieci lub niebezpieczne - bo mogą skazić środowisko. Dlatego w
ramach nowego systemu gospodarki odpadami Gmina Wisła utworzy specjalne miejsce do
gromadzenia takich odpadów tzw. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Taki punkt powstanie na terenie Wisły i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy
objętych nowym systemem. Mieszkaniec będzie miał możliwość bezpłatnie przekazać do punktu
następujący odpady:
• Odpady zielone np. skoszona trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne
• Odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, poduszki
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
tj. pralki, lodówki, suszarki do włosów, komputery, drukarki itp.
• Przeterminowane leki
• Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe
• Meble i inne odpady wielkogabarytowe
• Czysty gruz budowlany oraz materiały ceramiczne, tj.kafle, muszle klozetowe, umywalki itp..
• Zużyte opony
• Tzw. „twardy plastik” np., krzesła i stoły ogrodowe, zabawki plastikowe, wiadra plastikowe,
miski, doniczki itp..
• Opakowania po farbach, olejach, rozpuszczalnikach
• Odpady podlegające selektywnej zbiórce odpadów, tj, papier, plastik, szkło, tworzywo sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe
Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmowane będą odpady od mieszkańców,
natomiast odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych lub pochodzące od osób
prowadzacych działalność gospodarczą ,odbierane będą na zasadach zawartych w indywidualnej
umowie właściciela nieruchomości zawartej z przedsiębiorcą.
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