Nowy system gospodarki odpadami.
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,
poz. 897), która wprowadza znaczące zmiany w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu, który
w szczególności polega na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu
stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Główne zasady nowego systemu:
1. Gmina ustala stawkę i sposób naliczania opłaty za odbiór nieczystości, oraz tryb, sposób
i częstotliwość ich wywozu.
2. Gmina ustala opłatę „śmieciową” na podstawie jednego z trzech czynników:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
- powierzchni lokalu mieszkalnego.
Rada gminy może również uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
od każdego gospodarstwa domowego.
3. Opłacać się będzie segregować odpady – opłata za segregację będzie niższa.
4. Gmina wyłoni przedsiębiorstwo, które odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane
od mieszkańców.
5. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego.
6. Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą
mogli oddać zebrane odpady .
7. Opłata pokrywa zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych bez względu na ich
ilość.
HARMONOGRAM WDROŻENIA USTAWY:
1 stycznia 2012 r. – zaczyna się rewolucja śmieciowa w Polsce! Gminy mają do półtora roku
(do połowy 2013 r.) na wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania
odpadami, wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach i poinformowanie
mieszkańców o nowym systemie – uwaga: osoby, które zaczną segregować śmieci będą
płacić mniej!

1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów,
czyli wskazane miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady: np. spalane, sortowane,
kompostowane.
1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane również
wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Tego dnia rozpoczną się
kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru
odpadów w ich gminie.
1 lipca 2013 r. – zatrudnione przez gminy firmy odbierają śmieci na terenie całego kraju –
Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów. Każdy mieszkaniec
może oddać dowolną ilość śmieci – w tym np. te wielkogabarytowe. Uwaga! Osoby
segregujące śmieci są premiowane: płacą mniejsze rachunki za odpady!

Link do ustawy:
www.mos.gov.pl/artykul/4438_obowiazujace/16811_obowiazujace.html
Link do Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Krajny:
http://zgkrajna.poznan.ibip.pl/public/?id=170429
Wszystkie niezbędne informacje z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz
podjęte przez Gminę Łobżenica działania w celu wprowadzenia nowego systemu będą
na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej.

