Wprowadzanie nowego
systemu odbierania odpadów
komunalnych
– pytania i odpowiedzi
W związku z wprowadzaniem nowego systemu zbierania odpadów mieszkańcy gminy nieustannie zwracają się
do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
z pytaniami i wątpliwościami.
Oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:
• Na czym polegać będzie selektywna zbiórka odpadów?
- W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przeważającej na terenie Gminy Nadarzyn odpady będziemy dzielić na
4 frakcje zbierane osobno:
a) odpady komunalne zmieszane – (odpady
zmieszane zanieczyszczone np. łazienkowe, kuchenne, których nie powinno się łączyć ze zbieranymi selektywnie) - kontenery o pojemności
120 lub 240 l;
b) odpady zbierane selektywnie - tworzywa
sztuczne: (butelki plastikowe, opakowania, folie,
torebki i worki), metal: (puszki i folie, małe przedmioty), papier i makulatura – worek żółty;
c) odpady szkła opakowaniowego zbierane selektywnie (butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego
i kolorowego) – worek foliowy biały;
d) odpady „zielone” i biodegradowalne (skoszona
trawa, liście, drobne gałęzie odpady roślinne kuchenne) – worek czarny lub niebieski.
• Jak będzie wyglądać odbiór odpadów z domów wielorodzinnych?
- Deklaracje każdego mieszkania muszą być złożone indywidualnie. Ale w imieniu mieszkańców może to zorganizować zarządzający – spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa (po podjęciu odpowiednich uchwał własnych). Opłaty
będą ustalone na zasadach ogólnie przyjętych, jednak nieruchomość będzie wyposażona w pojemniki o większej pojemności np. tzw. dzwony lub „Bobry”, w liczbie umożliwiającej zbieranie większej liczby frakcji (osobno papier,
plastik, szkło, metal, odpady zielone). Zasady dostępu do
pojemników ustali wspólnota.
• Kto ma zapewnić pojemniki?
- Operator systemu czyli firma wyłoniona w przetargu dostarczy pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady
zbierane selektywnie.
• Jak często będą wywożone odpady?
- Odpady z posesji będą odbierane nie rzadziej niż raz na
2 tygodnie, z wyjątkami wywozu worków ze szkłem (dopuszczalne jest raz na 4 tygodnie).
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Opłata za wywóz śmieci nie będzie zależeć od częstotliwości wywozu. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów
z poszczególnych posesji zostanie ustalony i przekazany
mieszkańcom w terminie późniejszym.
• Czy trzeba rozwiązać umowę z dotychczasowym odbiorcą śmieci?
- Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nie regulują kwestii wypowiadania umów właściciel nieruchomości z firmami odbierającymi odpady. Są
to umowy cywilno prawne i nie ma możliwości wygaszenia
ich „automatycznie”. Wypowiedzenie umowy należy przekazać właściwej firmie z odpowiednim wyprzedzeniem
(okres wypowiedzenia powinien być zapisany w umowie).
Brak wypowiedzenia będzie skutkować podwójnym zobowiązaniem zapłaty – wobec gminy(z mocy ustawy) i wobec
firmy wywozowej (z mocy obowiązującej umowy).
• Do kiedy można składać deklaracje?
- Deklaracje są przyjmowane cały czas. Ostatecznym terminem do złożenia pierwszej deklaracji jest termin przed wejściem w życie systemu zbierania śmieci za pośrednictwem
gminy czyli deklaracje należy złożyć przed 1 lipca 2013 r.
• Co grozi za niewypełnienie deklaracji?
- Zgodnie z art. 6 qa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych,
z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnych należności pieniężnych z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami. Oznacza to, że w przypadku
braku deklaracji lub deklaracji zawierającej nieprawdziwe
dane (dotyczące liczby mieszkańców lub sposobu zbierania
odpadów) wójt wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość zaległości, ustalając opłatę na podstawie dostępnej wiedzy o odpadach wytworzonych na danej posesji.
Stosowana będzie ordynacja podatkowa.
• Jak wpisywać liczbę osób zamieszkałych?
- Należy wpisywać stan faktyczny – liczbę osób, która
mieszka (czyli przebywa stale), niezależnie czy ma meldunek stały, czasowy lub nie posiada meldunku.

Dodatkowe informacje: Referat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn.
Tel. 22 729 81 72 wew. 140, 141, 143;
e-mail: srodowisko@nadarzyn.pl
Krzysztof Pietrzykowski
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
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