Gospodarka odpadami w pytaniach i odpowiedziach
Od 1 lipca br. zmienią się zasady gospodarowania odpadami. Nowy system
zakłada przejęcie wszystkich wytwarzanych odpadów przez gminę, która
zobowiązana będzie do zapewnienia ich odbioru.
Zgodnie z dyrektywą UE wzmocnione zostają również wymogi dotyczące
selektywnej zbiórki odpadów. Zgodnie bowiem z Art. 23. 1. ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach - cytuję: "Odpady są zbierane w sposób selektywny",
co oznacza dosłownie, że jest to obowiązkiem każdego "wytwórcy odpadów, którego
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów".

Segregacja polega zatem na wydzielaniu ze wszystkich odpadów powstających
w gospodarstwie tych odpadów, które nadają się do recyklingu - a więc plastiku, szkła,
makulatury, opakowań wielomateriałowych (kartoniki po mleku, sokach, napojach, itp.),
a także odpadów biodegradowalnych i zielonych. Te właśnie rodzaje wyselekcjonowanych
odpadów zostaną odebrane bezpośrednio z posesji. Dodatkowo, wydzielać będziemy
odpady niebezpieczne (np. baterie, świetlówki, leki), które odbierane będą w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pozostałe odpady (nienależące
do wymienionych wyżej) to właśnie "odpady zmieszane", będące pozostałością po
segregowaniu.
Podsumowując, osoba segregująca odpady, powinna gromadzić osobno szkło, plastiki,
papier, puszki metalowe i aluminiowe - w jednym worku jako odpady suche,
a także biodegradowalne pochodzące z kuchni oraz zielone z pielęgnacji ogrodów
(skoszona trawa, drobne gałązki, pozostałości roślin i kwiatów - w drugim worku jako
odpady mokre, a pozostałe odpady - w pojemniku ogólnym, na odpady zmieszane.

Płacenie wyższej stawki dotyczy osób, które tylko w jednym pojemniku będą
gromadzić wszystkie odpady powstające w gospodarstwie.
Aby jak najlepiej przygotować się do wejścia w życie zmian, zachęcamy do zapoznawania
się już z zasadami, które będą obowiązywać od 1 lipca. Poniżej przedstawiam
najczęstsze pytania i wątpliwości jakie mogą pojawiać się na ten temat i odpowiedzi.
1. Czy wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiedzieć dotychczasowe
umowy na wywóz odpadów, czy umowy na wywóz odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej będą nadal obowiązywały?

System obejmuje mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i tu umowy nie mają już
z dniem 01.07.2013 r. zastosowania. Pozostali, tzn. firmy, przedsiębiorcy, instytucje
i właściciele domków letniskowych muszą zgodnie z regulaminem posiadać umowy na
wywóz odpadów (tak jak obecnie).
2. Kto będzie właścicielem odpadów selektywnie zbieranych: PET, SZKŁO, MAKULATURA
i gdzie będą znajdowały się punkty odbioru tych odpadów?

Właścicielem odpadów jest Gmina. Będą one odbierane bezpośrednio z posesji
w workach lub w tzw. gniazdach, czyli zbiorczych pojemnikach 1100 L. Liczba gniazd na
terenie gminy została jak najkorzystniej zaplanowana, ale jest zmienna. Z doświadczenia
dotychczasowego wynika bowiem, że mieszkańcy w sposób niewłaściwy korzystają
z tych pojemników, tzn. wrzucają do nich wszystkie odpady komunalne typu np. popiół,
potłuczone lustra, szyby okienne, opakowania po farbach i lakierach (nie do końca
opróżnione z zawartości), odpadki biodegradowalne pochodzące z kuchni - obierki,
resztki jedzenia, a także zdemontowane stare umywalki, sedesy itp. przedmioty.
W takich przypadkach, tam gdzie się to ciągle powtarzało – pojemniki zostały zabrane na
stałe i takie działanie będzie także skutecznie prowadzone w innych miejscach, gdzie są
jeszcze ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki plastiku i szkła na terenie naszej
gminy.

3. Czy stawki opłat mogą być zmieniane w ciągu roku?

Teoretycznie tak. Stawki uchwala Rada Miejska, która może zdecydować zarówno
o ich podwyższeniu, jak i obniżeniu. Będzie to zależało oczywiście od tego,
czy wszyscy mieszkańcy złożą w terminie deklarację, rzetelnie podadzą ilość osób
zamieszkujących daną nieruchomość i w końcu czy wszyscy będą w terminie
(co miesiąc) wnosić ustaloną opłatę. W przypadku innych zachowań mieszkańców
(niezłożenie deklaracji, zaniżona ilość mieszkańców, opóźnianie się lub brak wpłat
za odbiór odpadów) może spowodować w konsekwencji konieczność
podwyższenia przez Radę Miejską tej opłaty do wysokości poniesionych kosztów
zapłaty firmie która będzie odbierała te odpady.
4. Co z nieruchomościami, do których będzie trudny lub niemożliwy dojazd? (brak
utwardzonej drogi, lub wręcz dojazdu do gospodarstwa rolnego itd.)

W takich przypadkach, podobnie jak w dotychczasowym systemie, firma odbierająca
musi dojechać do posesji. Jeśli ktoś w niej mieszka, to znaczy, że dojazd jest tam
możliwy i firma powinna odebrać z takiej nieruchomości odpady..
5. A co z budowami? Jeżeli jest tzw. budynek zamknięty, ale jeszcze w nim nikt nie
mieszka, czy będzie musiał mieć pojemnik skoro tam nie wytwarza się jeszcze żadnych
odpadów z bytowania - czyli zamieszkiwania osób?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych. Dopóki w domu nikt nie zamieszkuje, nie ma więc obowiązku
składania deklaracji i posiadania pojemnika.
6. Na terenie gminy Skępe znajdują się posesje, do których możliwy jest dojazd, ale
tylko
samochodami
osobowymi,
samochód
ciężarowy
typu
„śmieciarka”
niejednokrotnie w okresie zwłaszcza jesienno-zimowym ma utrudniony dojazd do
klienta, co w takim przypadku?

Do odbioru odpadów od mieszkańca będzie zobowiązana firma obsługująca system.
Czy posłuży się w tym celu samochodem ciężarowym, czy mniejszym – będzie zależało
od niej. Dla gminy i dla mieszkańca istotne będzie, by odpady zostały zgodnie
z harmonogramem skutecznie odebrane. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami obowiązuję wszystkich mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Skępe bez względu na rodzaj zabudowy,
czy zamieszkiwanie na terenie miejskim czy wiejskim.
7. Czy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązuje
mieszkańców całej gminy? Czy także dziecko niezależnie od wieku liczy się jako
mieszkaniec?

Dziecko od dnia urodzenia, mieszkające na terenie naszej Gminy jest oczywiście
mieszkańcem tej Gminy, w związku z czym jest traktowane jako osobny mieszkaniec
przy określaniu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w deklaracji.
8. W jaki sposób urząd będzie sprawdzać ile osób mieszka w danym lokalu? Ktoś może
przecież zadeklarować, że będzie gromadził odpady w sposób selektywny i że w jego
domu mieszkają 3 osoby i zapłaci np. 18,oo zł za miesiąc, a tak naprawdę powinien
płacić za 5 osób, czyli 26,oo zł.

Sposoby weryfikacji będą co najmniej dwa: porównanie deklaracji z informacjami
wynikającymi z meldunków, list wyborczych oraz przeprowadzanie kontroli
w nieruchomościach itp.
9. Czy jest prowadzona edukacja dotycząca odbioru i segregacji śmieci?

Akcja informacyjna jest już prowadzona, a jej takie większe nasilenie nastąpi
w najbliższym czasie przed wejściem w życie systemu, poprzez bezpośrednie spotkania

z mieszkańcami, ulotki, stronę internetową, plakaty, współpracę z lokalnymi mediami,
itp. Liczymy przy tym też na pełne zrozumienie i dobrą współpracę z mieszkańcami.
10. Czy odpady komunalne odbierane będą tylko z pojemników? Co z większą ilości
odpadów znajdujących się obok pojemnika, np. w workach? Czy opłata też obejmie tę
nadwyżkę, czy będą dodatkowe opłaty?

Zgodnie z ustawą, Gmina w ramach ustalonej opłaty ma obowiązek odebrania każdej
ilości odpadów z nieruchomości. Odpady segregowane będziemy oddawać w specjalnie
oznaczonych workach dostarczonych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.
Natomiast odpady zmieszane będą odbierane z pojemników o pojemności: 80 L, 110 L,
120 L, 240 L, 1100 L, a więc takich które będą na danej nieruchomości.
11. Czy to prawda, że płacąc za odpady segregowane muszą być one umyte, np.
pojemniki po jogurcie, a nalepki z plastików i szkła zdarte?

Pojemniki powinny być zawsze puste i w miarę możliwości czyste, ale nie ma
konieczności ich dokładnego mycia.
12. Czy właściciel zamieszkujący domek jednorodzinny będzie miał możliwość
zrezygnowania z systemu segregacji w workach i doniesienia wyselekcjonowanych
odpadów do pojemników ustawionych „w sąsiedztwie”?

Mieszkaniec w ramach stałej opłaty ma możliwość gromadzenia odpadów segregowanych
w workach lub pojemnikach na terenie swojej posesji. Może również odnosić
odpowiednie rodzaje odpadów do gniazd selektywnej zbiórki. Ważne jest jedynie przy
tym zachowanie każdego zasad prawidłowej segregacji. Wrzucamy zebrane odpady tylko
do odpowiednio oznakowanych pojemników.
13. Kto będzie dostarczał worki LPDE mieszkańcom?

Opłata nie obejmuje wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki, ale zgodnie
ze wstępnymi założeniami, worki odpowiednio oznaczone ma dostarczać przedsiębiorca,
który wygra przetarg.
14. Czy worki do segregacji będzie można nabyć tylko u firmy, która wygra przetarg?
Czy będzie wprowadzona cena maksymalna na sprzedaż ww. worków? Co z innymi
workami (inne niż LPDE) które będą stosowane przez właścicieli posesji do segregacji
odpadów, czy też będą odbierane?

Zgodnie z regulaminem do gromadzenia odpadów segregowanych dopuszczone jest tylko
używanie worków LDPE. Jeżeli będzie tak jak zakładamy, worki do odpadów zbieranych
selektywnie (tj. plastik, szkło, makulatura) dostarczy nieodpłatnie firma w ramach
umowy z gminą.
15. Worki LPDE? Czyli do wszystkich śmieci dokładamy miesięcznie co najmniej
kilkadziesiąt tysięcy LPDE. Na tym ma polegać ochrona środowiska?

Worki z tworzywa LDPE są powszechnie stosowane jako "urządzenia" do gromadzenia
odpadów, w celu umożliwienia mieszkańcom prowadzenia segregacji "u źródła".
Ponieważ worki te w naszej Gminie posłużą do zbierania odpadów segregowanych (szkło
i plastik oraz makulatura), nie trafią na składowisko tylko do recyklerów (firm
zajmujących się odzyskiem odpadów) i zostaną poddane recyklingowi. Na odpady
zmieszane (po segregowaniu w domu) służy ogólny pojemnik (tak jak dotychczas).
16. Czy właściciel nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby posiadający pojemnik
240L musi zmienić go na 120L?

Uchwała określa minimalne pojemności pojemników, w zależności od liczby osób
zamieszkujących nieruchomość. Przykładowo, dla nieruchomości zamieszkałej przez
4 osoby, wymagany jest pojemnik o pojemności 110 L lub 120 L. Możliwe jest jednak
zastosowanie pojemników 240 L lub większych. Tak naprawdę, wielkość pojemnika
zależała będzie od ilości „produkowanych” odpadów na nieruchomości, co każdy

właściciel powinien sam ocenić na podstawie dotychczasowego doświadczenia i swojej
wiedzy.
17. Czy jest określony system kontroli przy odbiorze odpadów?

Kontrola nastąpi już „u źródła”, ponieważ już firma odbierająca odpady będzie musiała
sprawdzić, czy segregacja jest prowadzona prawidłowo. Również upoważnieni przez
Burmistrza pracownicy mają prawo na bieżąco kontrolować wypełnianie obowiązków,
które nakładają na nas przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
18. Co w sytuacji, gdy w pojemniku na odpady komunalne segregowane znajdą się inne
odpady niż komunalne?

Jeżeli w deklaracji mieszkaniec określi, że odpady będzie zbierał w sposób selektywny,
a nie będzie wywiązywał się z tego zobowiązania, firma odbierająca odpady zgłosi ten
fakt do urzędu, gdzie wszczęte zostanie postępowanie, kończące się decyzją ustalającą
wyższą stawkę opłaty. Możliwe są też inne sankcje.
19. Czy firma odbierająca odpady w takim wypadku musi odebrać te nie
posegregowane odpady i zmieszać z posegregowanymi czy nie odebrać, a zabrać je
przy następnej wizycie po odpady, kiedy będą zbierane odpady nieposegregowane?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, w przypadku niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów, firma odbierająca przyjmuje
je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym fakcie gminę.
20. Czy będą kary za niewywiązanie się z obowiązku segregacji odpadów mim złożonej
deklaracji o ich segregacji lub niewłaściwa będzie ich segregacja (nieodpowiednie
odpady, itd.)?

Pytanie w zasadzie dotyczy tego samego, co poprzednie. Dodajmy tylko,
że bezpośrednio od mieszkańca będą odbierane następujące odpady: zmieszane, odpady
zielone, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła i odpady z tworzywa
sztucznego. Pozostałe rodzaje odpadów (metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, leki, odpady niebezpieczne, odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe) mieszkaniec będzie mógł oddać
w punkcie zbierania odpadów problemowych.
21. Jak i gdzie będzie zorganizowany punkt do przyjmowania segregowanych odpadów
komunalnych i innych odpadów Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Punkt ma powstać na placu przy funkcjonującej bazie po byłym zakładzie betoniarni.
Punkt wyposażony będzie w specjalne kontenery, pojemniki i beczki do przechowywania
odpadów (także niebezpiecznych). Odpady dowożone będą przez mieszkańców gminy do
tego punktu, a z niego odbierane przez odpowiednie firmy.
Zakłada się, iż w punkcie zbierania odpadów problemowych magazynowane będą
następujące odpady:
odpady niebezpieczne:
przeterminowane leki i środki farmaceutyczne, opakowania po farbach, olejach, klejach,
żywicach, impregnatach do drewna, wraz z resztkami tych substancji, przepracowane
oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, rozpuszczalniki, zużyte baterie i akumulatory,
świetlówki i termometry (odpady zawierające rtęć), opakowania po środkach ochrony
roślin wraz z resztkami tych środków, urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające
niebezpieczne składniki;
odpady inne niż niebezpieczne:
wielkogabarytowe, gruz i odpady z betonu, urządzenia elektryczne wielkogabarytowe
(lodówki, zamrażarki), urządzenia elektryczne i elektroniczne inne, odpady zielone
(trawa, liście, gałęzie itp.), zużyte opony, szkło płaskie (szyby), plastiki twarde (beczki,
zderzaki, zabawki itp.).

22. Czy za dostarczanie odpadów do punktu „odbioru odpadów problemowych” będą
naliczane jakieś opłaty? Czy będzie możliwość wynajęcia bezpłatnie pojemnika np. na
gruz, odpady budowlane? (Czy jest jakiś limit odpadów które można dostarczyć do
punktu PSZOK).

Mieszkaniec ma prawo dostarczyć „odpady problemowe”, których maksymalną ilość
określi odrębny regulamin PSZOK. Gmina nie ma możliwości świadczenia dodatkowych
usług (np. wynajmowania pojemników na gruz itp.) w ramach opłaty.
23. Co z odbiorem popiołu; czy popiół jest odpadem komunalnym?

Tak, jest odpadem komunalnym zmieszanym.
24. Czy odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i te które nie są zbierane w
sposób selektywny będą odbierane równocześnie? Czy organizowane będą dwa różne
harmonogramy odbioru odpadów w zależności od rodzaju odpadu: posegregowany –
nieposegregowany?

Będzie istniał jeden harmonogram, określający, jaki typ odpadów będzie odbierany
w danym dniu. Wspólny harmonogram będzie obejmował np. daną trasę, osiedle, ulicę.
25. Jak często będą odbierane odpady?

Terminy odbioru określi harmonogram, który zostanie podany najprawdopodobniej
w czerwcu - przed uruchomieniem systemu. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie minimum raz w
miesiącu, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej (tj. bloków) częstotliwość
odbioru to minimum raz w tygodniu. Oprócz tego, bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości, odbierane będą odpady zielone. Terminy te zostaną podane również
w harmonogramie.
26. Co będzie natomiast, gdy będę miał pełny pojemnik odpadów a odbiór nastąpi
dopiero np. za 3 tygodnie - tak jak jest w harmonogramie? Czy będzie można zgłosić
aby był wcześniej odebrany?

Obowiązkiem właściciela jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki, w związku
z tym musi on posiadać taką liczbę pojemników (lub pojemnik o takiej pojemności),
by móc w nich zgromadzić wszystkie powstające odpady i oddać je zgodnie
z harmonogramem.
27. Jak będzie wyglądał system segregacji w „blokach” (spółdzielnie i wspólnota
mieszkaniowa).
Czy system workowy także będzie uwzględniony w w/w
nieruchomościach?

Za gromadzenie odpadów w blokach będą odpowiadały spółdzielnie i wspólnota zgodnie
ze złożoną deklaracją i do nich będzie należał wybór sposobu segregacji: w workach lub
„pojemnikach”.
28. W jaki sposób samorząd zdyscyplinuje mieszkańców bloków do przestrzegania
zasad segregacji?

Obowiązek będzie ciążył na zarządach spółdzielni. Formą dyscyplinowania może być
jedynie wprowadzenie wyższej opłaty dla członków danej spółdzielni lub wspólnoty.
29. Czy firmy, przedsiębiorstwa i inne zakłady nie uwzględnione w systemie
podatkowym także będą zmuszone do prowadzenia segregacji odpadów; jak będzie
wyglądała ich kontrola?

System nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych (zob. pyt. 1). Jeżeli chodzi
o firmy, to organami kontrolnymi są starostwo i WIOŚ. Burmistrz tylko w ograniczonym
zakresie, tzn. kontrolując, czy dany podmiot zawarł umowę, posiada odpowiednie
pojemniki i dowody opłat.

30. Co z wywozem śmieci z domków
i Łąkiem i innych miejscowościach?

rekreacyjnych

w

Wólce,

Szczekarzewie

Domki rekreacyjne, zgodnie z regulaminem i interpretacją Departamentu Gospodarki
Odpadami Ministerstwa Środowiska, są nieruchomościami niezamieszkałymi i zgodnie
z tym właściciele, posiadacze lub użytkownicy domków letniskowych i campingów
zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym podmiotem do odbioru
odpadów komunalnych. Domki letniskowe i campingi muszą posiadać minimum
1 pojemnik o pojemności 120 l na daną nieruchomość lub worki o łącznej pojemności
odpowiadającej wielkości pojemnika 120 l na zmieszane odpady komunalne.
31. Jeżeli głównym założeniem ustawy miała być likwidacja dzikich wysypisk śmieci
w lasach, to czy wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych spełni
oczekiwania ustawodawcy, bo właśnie tam powstaje najwięcej dzikich składowisk
śmieci?

Docelowo, w przyszłości systemem zapewne objęte zostaną wszystkie nieruchomości.
Pierwotnie zakładaliśmy zastosowanie takiego wariantu już od lipca. Należy jednak
zwrócić uwagę, że nieruchomości niezamieszkałe to nie tylko domki letniskowe, ale np.
zakłady pracy, instytucje, sklepy, placówki oświatowe, itp. Decydując się na objęcie
systemem odbioru śmieci domków letniskowych, musielibyśmy zarazem (takie są zasady
określone w ustawie) odbierać wszystkie śmieci wytwarzane w gminie. A przecież żyjemy
w gminie dość dobrze rozwiniętej pod względem gastronomiczno-handlowym
i przemysłowym – na gminę spadłby obowiązek odbierania również specjalistycznych
odpadów z bardzo wielu takich obiektów. Gdy system zacznie działać, łatwiej będzie go
monitorować i ewentualnie rozszerzyć. Cały czas prowadzimy działania, w celu
zmobilizowania właścicieli domków letniskowych do wywiązywania się z obowiązku
prawidłowego gospodarowania odpadami.
32. Czy odpady komunalne z gospodarstw domowych (objętych opłatą „śmieciową”)
i przedsiębiorstw (nieobjętych opłatą „śmieciową”) odbierane będą osobno? Czy będą
osobne harmonogramy odbioru odpadów?

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych (objętych systemem)
ustali Gmina. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych ustali
firma, z którą właściciel nieruchomości podpisze umowę na odbiór odpadów.
33. Dlaczego mamy selekcjonować odpady, które i tak trafiają potem do jednego
wielkiego worka - czyli składowiska odpadów? Gdzie będą trafiały, a następnie gdzie
będą utylizowane odebrane z nieruchomości odpady.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na składowisko odpadów
mogą trafić tylko zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów
oraz odpady zielone.
Natomiast odpady wysegregowane trafią do firm zajmujących się odzyskiem odpadów
lub bezpośrednio do zakładów produkcyjnych (np. huty, papiernie itp.). Podmiot
odbierający odpady od mieszkańców ma ustawowy zakaz mieszania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych.
Skępe, dnia 9 kwietnia 2013 r.
KM

