Szanowni Mieszkańcy Gminy Książ Wlkp.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ).
Od tego dnia każda gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za
odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Do 30 czerwca 2013 r. będą obowiązywały dotychczasowe umowy na odbieranie
odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 r. przestaną obowiązywać umowy zawierane
dotychczas przez mieszkańców z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem zmieszanych
odpadów komunalnych. W związku z tym zwracamy się do właścicieli nieruchomości
zamieszkałych o rozwiązanie umów z obecnym przedsiębiorcom do dnia 30 czerwca 2013 r.
Po tym dniu gmina będzie zobowiązana zawrzeć umowę z wykonawcą wybranym w drodze
przetargu, który następnie, w imieniu gminy, będzie odbierał odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W zamian za świadczenie
usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, mieszkańcy będą zobowiązani
uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Rada Miejska w Książu Wlkp., jako
metodę obliczenia stawki przyjęła iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
W naszej gminie wysokość takiej stawki wynosi 8 zł za selektywne zbieranie odpadów oraz
15 zł od osoby w przypadku gdy właściciel gromadzi odpady w sposób nieselektywny.
Należy tu podkreślić, że selektywna zbiórka przyniesie efekt tylko wtedy, gdy będzie
stosowana różnica pomiędzy wysokością opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny
i nieselektywny.
Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Książ
Wlkp., deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
31 marca 2013 r. Deklaracja będzie podstawą naliczenia wysokości opłaty tzw. „podatku
śmieciowego”. Opłata będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości na wskazane konto

bez wezwania oraz w terminie i częstotliwości określonej w uchwale Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
Celem nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest generalne
uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym likwidacja dzikich wysypisk powstających na
terenie naszej gminy.
Zgodnie z powyższą ustawą, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych na terenie
gminy Książ Wlkp., zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi, a samorządy gminne maja zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację
własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych.
Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych oddawać będą odpady na
dotychczasowych zasadach, z tym, że przedsiębiorcy odbierający odpady - muszą posiadać
wpis do rejestru działalności regulowanej.
Gmina, jako właściciel odpadów komunalnych, będzie nadzorować gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (podmiot ten będzie realizował zadania na
mocy wygranego przetargu i umowy podpisanej z gminą).
W powyższej, znowelizowanej ustawie przewidziano dla gmin także obowiązek tworzenia
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W naszej gminie będzie znajdował
się on w Książu Wlkp., gdzie bezpłatnie przyjmowane będą

odpady komunalne.

Harmonogram i godziny otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości
mieszkańców.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi prosimy o kontakt z Referatem Gospodarczym – Ochrona Środowiska
tel. (0 61) 28 - 22 - 001 wew. 33

