ZMIANA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2013r.
Dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których
następstwem będzie przebudowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Odpowiedzialność za
wprowadzenie zmian została nałożona na gminy. Nowy system zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2013r.
Dla mieszkańców najistotniejszą zmianą będzie zastąpienie obowiązku podpisywania umów na odbiór odpadów
komunalnych z przedsiębiorstwami posiadającymi stosowne zezwolenie Wójta Gminy i zapłaty za usługę na
rzecz tych przedsiębiorstw, obowiązkiem opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 obsługi administracyjnej tego systemu.
Odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzony przez przedsiębiorstwo, które będzie wyłonione w drodze
przetargu.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada selektywne pozbywanie się odpadów przez
wszystkich właścicieli gospodarstw domowych. Wiąże się to z koniecznością osiągnięcia przez gminę
wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpowiednich frakcji odpadów oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wytwarzane na terenie gminy odpady mają
trafić do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Sobuczynie lub do instalacji zastępczej
znajdującej się na terenie województwa śląskiego, zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami.
W związku z wprowadzanymi zmianami Rada Gminy Rędziny na sesji w dniu 15 marca 2013 r. podjęła szereg
stosownych uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013r. to gmina będzie w pełni
odpowiedzialna za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowym systemem na terenie Gminy Rędziny objęte zostaną wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, natomiast nie będą nim objęte tzw. nieruchomości niezamieszkałe, tj.: podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, lokale handlowe, gastronomiczne, punkty usługowe, szkoły, przedszkola, budynki
użyteczności publicznej. Właściciele nieruchomości, z których gmina nie będzie odbierać odpadów, a na których
powstawać będą odpady komunalne powinni we własnym zakresie zapewnić odbiór odpadów poprzez zawarcie
stosownej umowy z uprawnionym podmiotem.
W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność
gospodarcza to systemem odbioru odpadów komunalnych przez gminę objęci zostaną wyłącznie mieszkańcy
zamieszkujący daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości wnosi opłatę za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych do gminy. Natomiast w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na odbiór
odpadów komunalnych musi być zawarta stosowna umowa z uprawnionym podmiotem, świadczącym usługi
w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
Wysokość stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona będzie od ilości
osób zamieszkujących gospodarstwo domowe oraz od sposobu zbierania odpadów (segregowane,
niesegregowane).
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Kolejnym etapem wdrażania przez gminę nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie
dostarczenie mieszkańcom poprzez Sołtysów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Właściciel nieruchomości lub zarządca będzie zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Rędziny
w terminie do dnia 15 maja 2013 r. powyższą deklarację. W razie jej niezłożenia lub w przypadku
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość
opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze. W przypadku jakichkolwiek trudności w wypełnieniu deklaracji
pomoc będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Rędziny w pok. 10 lub telefonicznie pod nr tel. (34) 327-90-14
(wew. 26).
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe będzie można dokonać korekty
deklaracji. Zmiany należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpi zmiana danych określonych
w deklaracji. W przypadku nieuiszczenia opłaty w określonym terminie deklaracja będzie podstawą do
wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z zapisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nowy system zbierania odpadów na terenie Gminy Rędziny będzie funkcjonować z podziałem na: „Odpady
Segregowane”, „Bioodpady” oraz „Odpady Zmieszane”. W ramach wniesionej opłaty gmina wyposaży
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w trzy pojemniki o pojemności uwzględniającej ilość osób
zamieszkałych na nieruchomości.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rędzinach powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
do którego będzie można oddać bezpłatnie każdą ilość następujących odpadów:

 resztki budowlane i rozbiórkowe
 meble
 zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny,
 kineskopy
 zużyte opony
 żarówki, świetlówki
 baterie, akumulatory
 tekstylia, ubrania
 przeterminowane lekarstwa, chemikalia
 nadmiar odpadów segregowanych (jw.)
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będzie można oddać odpadów zmieszanych.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych i biodegradowalnych) od
właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wynosi raz na cztery tygodnie, natomiast od właścicieli
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wynosi dwa razy w tygodniu.
Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy określono następująco:

 za I kwartał do 15 marca danego roku,
 za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
 za III kwartał do 15 września danego roku,

 za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można również wnosić w ratach miesięcznych, przy
czym okresem rozliczeniowym są terminy kwartalne.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:

Gmina Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny

95 1020 1664 0000 3002 0028 3150
PKO BP SA II O/Częstochowa
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r.
do 30 września 2013 r.
Przypominamy mieszkańcom Gminy Rędziny o konieczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór
odpadów komunalnych. Umowę należy wypowiedzieć ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Wzór
wypowiedzenia dostępny jest na stronie internetowej www.redziny.pl lub w Urzędzie Gminy.
Ponadto informujemy, że przez Gminę będą przeprowadzane kontrole w zakresie przestrzegania zasad
prowadzenia i stosowania prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości. Organem
właściwym do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zapisami ustawy jest Wójt Gminy.
Niezbędnych informacji na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać
w Urzędzie Gminy Rędziny, I piętro pok. 10: Magdalena Grzebiela, tel. (34) 327 90 14 (wew. 26) oraz na stronie
internetowej urzędu: www.redziny.pl

