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 Szanowni mieszkańcy gminy Filipów 

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na 
wszystkie samorządy w Polsce nowe obowiązki i zadania. Ustawa porządkuje gospodarkę 
odpadami i ma zapewnić wypełnienie zobowiązań naszego kraju wobec Unii Europejskiej w 
zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Przygotowując się do zmiany dotychczasowego systemu gospodarki odpadami na 
terenie gminy Filipów chcę przybliżyć Państwu – mieszkańcom gminy – jego założenia, 
prawa i obowiązki wynikające dla nas. Dlatego zachęcam do zapoznania się z treścią 
niniejszej  informacji, która  być może wyjaśni interesujące Państwa zagadnienia.  

Od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi, który obejmie nieruchomości zamieszkałe. Fundamentalną zmianą w stosunku 
do obowiązujących dotychczas zasad będzie to, że gmina stanie się „właścicielem” odpadów 
komunalnych, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. 
W zamian za świadczenie wymienionych usług właściciele nieruchomości będą wnosić do 
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Z chwilą wprowadzenia nowego systemu tj. 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości 
nie będą mieli obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z 
przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy. W tym celu urząd gminy wyłoni w 
drodze przetargu przedsiębiorcę, który odbierać będzie od właścicieli nieruchomości odpady 
komunalne zmieszane i zebrane selektywnie. Ponieważ gmina pokrywać będzie koszty 
świadczonych usług, rada gminy w drodze uchwały, ustali stawkę opłaty za odbieranie 
odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia, o czym poinformuje właścicieli 
nieruchomości.  

Ustawa nie zrywa jednak umów zawartych pomiędzy mieszkańcami, a odbiorcami odpadów i 
nie ingeruje w nie. 

Zgodnie z art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391) naliczanie opłat może odbywać się według jednej z 4 
metod: 

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2) od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym, albo 
3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo 
4) od gospodarstwa domowego. 

Rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru jednej z wymienionych metod 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej 
opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana przez mieszkańców 
będzie stanowiła iloczyn wybranej metody i stawki opłaty.  

W celu upowszechnienia selektywnego zbierania odpadów „u źródła” rada gminy 
określi niższą stawkę opłaty, jaką ponosić będą mieszkańcy za odbiór odpadów, jeżeli 
będą one zbierane w sposób selektywny. 
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Poniżej przedstawiamy zestawienie zalet i wad dla poszczególnych metod 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

                       
METODA: Od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
 
ZALETA:  1.  Zgodna z  zasadą „ kto produkuje śmieci ten płaci”. 
                    2. Metoda zrozumiała dla mieszkańców i odbierana jako najbardziej     
                        sprawiedliwa. 
WADA:      1. Trudność weryfikacji rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących  
                        daną nieruchomość. 
                    2. Rzetelność danych przekazywanych przez mieszkańców o liczbie osób  
                         zamieszkujących nieruchomość zależy od uczciwości mieszkańców. 
 
METODA :  Od ilości zużytej wody w danej nieruchomości 
 
ZALETA : 1. Mo że odzwierciedlić faktyczna ilość odpadów powstałych w danej  
                        nieruchomości. 
                    2. Ilość zużytej wody jest weryfikowalna. 
WADA :     1. Konieczność składania w urzędzie deklaracji po każdym odczycie  
                        zużycia wody. 
                     2. Odczyty wodomierzy dokonywane są nieregularnie i trudno jest  
                          dokonać ich jednocześnie u wszystkich mieszkańców. 
                     3. Problem z rozliczeniem nieruchomości nieposiadających liczników 
                          i nie podłączonych do sieci wod. – kan. 
 
METODA : Od powierzchni lokalu mieszkalnego 
 
ZALETA : 1. Łatwo ść w naliczaniu opłaty ponieważ powierzchnia jest niezmienna. 
                    2. Prosta kontrola, gmina posiada dane dotyczące powierzchni  
                        nieruchomości. 
WADA   :   1. Obciążenie wysokimi opłatami osób samotnych mieszkających w dużych  
                         domach/ mieszkaniach. 
                     2. Brak powiązania z zasadą " kto produkuje śmieci ten płaci " - obciążenie                
                         opłatą nie mającą związku z wytwarzaniem odpadów. 
 
METODA : Od gospodarstwa domowego 
 
ZALETA : 1. Łatwo ść w naliczaniu opłaty. 
                    2. Nie trzeba sprawdzać danych podawanych przez mieszkańców. 
WADA    :  1. Metoda nie zapewnia wyliczenia opłaty proporcjonalnej do ilości  
                        wytworzonych odpadów. 
                    2. W przypadku naliczania opłaty od gospodarstwa domowego, wszyscy  
                         zapłacą taką samą stawkę za różne ilości wytwarzanych odpadów, gdyż 
                         jest to system zrównania opłaty dla wszystkich. 
                    3. Gospodarstwo jednoosobowe zapłaci tyle samo co rodzina wieloosobowa. 
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Informacje dodatkowe 

Rada gminy określi w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, 
obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawierać będzie także 
informację o terminach i miejscu składania deklaracji. W deklaracji właściciel nieruchomości 
sam określi wysokość należnej opłaty w oparciu o stawki przyjęte przez samorząd.  

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty, albo uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określi, w drodze decyzji 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 
podobnym charakterze.  

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty, albo uiścił ją w 
niższej wysokości od ustalonej, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość zaległości.  

Zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi nie odczują mieszkańcy 
budynków wielorodzinnych, bowiem to zarządca wyliczy w deklaracji  należną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i złoży ją w ich imieniu w Urzędzie Gminy.  

Nie ulegną zmianie zasady gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór odpadów) 
z nieruchomości niezamieszkałych, np. szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa, instytucje itp. 
Ich właściciele nadal będą zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą 
świadczącą usługi wywozu odpadów na dotychczasowych zasadach. 

Sprawą priorytetową w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest 
obowiązek selektywnego zbierania odpadów  przez mieszkańców i ich odbiór przez 
przedsiębiorcę. Gmina natomiast jest obowiązana między innymi do tworzenia punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy oraz zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

O podejmowanych działaniach dotyczących nowego systemu gospodarki 
odpadami będziemy na bieżąco informować. 

                                                                                                                     Wójt Gminy Filipów 

 


