ZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE UŚCIE GORLICKIE

NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKANE
Od kilku lat w gminie Uście Gorlickie obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi
osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których
nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzone były
w „Gniazdach Zbiorczych”. Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym i konieczność ich
dostosowania. Warto się z nimi zapoznać, gdyż na terenie gminy Uście Gorlickie zaczną obowiązywać od 1
stycznia 2021 r.

GDZIE ZNAJDZIESZ NOWE PRZEPISY?
Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na
obszarze gminy Uście Gorlickie (do pobrania),
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (
do pobrania).

KOGO DOTYCZY NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązują wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu gminy Uście Gorlickie.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE NOWY SYSTEM GOSPODAROWANI ODPADAMI?
Nowy system zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH?
Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody
Działkowe (ROD), działalności gospodarcze (firmy).

WŁAŚCICIEL WYBIERA: NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKANA W SYSTEMIE GMINNYM CZY POZA
NIM?
Nowe przepisy dają właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej możliwość wyboru, czy jego
nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez gminę Uście Gorlickie systemie gospodarki odpadami,
czy też poza nim. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki, jednak prowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów i wyposażenie nieruchomości w odpowiednie worki – to obowiązki, które
muszą spełnić właściciele nieruchomości niezależnie od tego, jakiego dokonają wyboru:

Nieruchomość niezamieszkana w
systemie Gminnym
•

właściciel składa stosowną zgodę na piśmie o
przystąpieniu do zorganizowanego systemu
gospodarki odpadami – wzór do pobrania: do
pobrania

•

właściciel składa nową deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wskazuje w niej liczbę
worków.
•

właściciel wyposaża nieruchomość w
pojemniki () do gromadzenia odpadów
komunalnych (odpadów zmieszanych i
odpadów zbieranych selektywnie).

Nieruchomość niezamieszkana poza
systemem Gminnym
•

właściciel zawiera umowę na odbiór i
zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne (wpisanym
do Rejestru Działalności Regulowanej – RDR

•

właściciel wyposaża nieruchomość w
pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych (odpadów zmieszanych i
odpadów zbieranych selektywnie);

•

właściciel dostosowuje zawarte umowy do
zasad utrzymania czystości i porządku
zawartych w znowelizowanym Regulaminie
utrzymania czystości i porządku.

Należy pamiętać, że przystępując do systemu Gminnego należy złożyć komplet dokumentów, tj.:
1) zgodę na piśmie na przystąpienie do zorganizowanego systemu,
2) nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Złożenie samej deklaracji nie stanowi podstawy do włączenia danej nieruchomości niezamieszkanej
do gminnego. DEKLARACJĘ PROSZĘ ZŁOŻYĆ DO DNIA15 STYCZNIA 2021 R.
(Złożenie zgody nie jest wymagane w przypadku nieruchomości mieszanych - dla takich nieruchomości należy
złożyć jedynie nową deklarację).

CO Z POJEMNIKAMI?
Właściciel nieruchomości niezamieszkanej na własny koszt wyposaża nieruchomość w pojemniki do
gromadzenia odpadów zarówno zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie. Rozliczenie w ramach systemu
gminnego prowadzone jest od worka.
Odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) mogą być również gromadzone
w workach przeznaczonych na dane frakcje. Warto wiedzieć, że – w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – dostarcza je Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej. Ich
liczba będzie wynikała ze złożonej przez właściciela deklaracji.

Jeśli na nieruchomości powstaje niewielka ilość odpadów lub brakuje miejsca na wstawienie pojemników do
prowadzenia selektywnej zbiórki, jej właściciel może rozważyć gromadzenie papieru, szkła, metali i tworzyw
sztucznych w 120-litrowych workach. Dostarcza je Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Wysowej, zatem właściciel nie ponosi kosztów z tytułu zakupu pojemników. Miesięczna opłata
za odbiór odpadów rozliczna jest za worek o pojemności 120 l.

Zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona w workach w kolorach dedykowanych dla
selektywnej zbiórki, tj.:

Warto skontaktować się z firmą odbierającą odpady z nieruchomości, czy istnieje możliwość odkupienia
pojemników. Pamiętajmy, by kupowane pojemniki spełniały wymagania rozporządzenia, czyli były pokryte
odpowiednim kolorem dla danej frakcji odpadów.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich
właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości
prowadzi selektywną zbiórkę.
Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? → do pobrania

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dotychczas właściciel nieruchomości niezamieszkanej wnosił opłatę tylko za pojemniki na odpady
zmieszane. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek uiszczania opłaty także za worki służące do
gromadzenia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Pojemność worka

Stawka za worek

Worek 120 l

16,90 zł

GROMADZENIE I ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na właścicielu nieruchomości niezamieszkanej spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia
odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dbania, by nie zalegały tam odpady, które nie są
odbierane w ramach ponoszonej opłaty.

Powinny trafiać do brązowego worka o minimalnej pojemności 120 l.
Odbiór bioodpadów odbywa się:
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od kwietnia do października,
nie rzadziej niż raz na miesiąc – w okresie od listopada do marca.

Powinny trafić do worków o minimalnej pojemności 120 l.
Pamiętaj! Odpady opakowaniowe powinny być opróżnione z resztek (bez mycia) i – jeśli rodzaj materiału
na to pozwala – trwale zgniecione.
Odbiór papieru, metale i tworzywa sztuczne, szkło odbywa się:
nie rzadziej niż raz na miesiąc

Trafiają do czarnych worków o minimalnej pojemności 120 l.
Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się:
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w okresie od kwietnia do października,
nie rzadziej niż raz na miesiąc – w okresie od listopada do marca.
Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe przedsiębiorca zamawia na własny koszt.

ODPADY WYSTAWKOWE/GABARYTOWE
Odpady wystawkowe/gabarytowe (meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt pochodzący z
gospodarstw domowych, zużyte opony) odbiera podmiot uprawniony.

UWAGA W RAMACH POBRANYCH OPŁAT ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W WYSOWEJ NIE ZAPEWNIA ODBIORU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON, ZURZYTEGO SPRZĘTU
ELKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

CZCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
www.zgkimwysowa.pl

18 353 20 07

zgkim@usciegorlickie.pl

