INFORMATOR
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY NAROL
wejście w życie – 1 lipca 2013 r.
Z dniem 1 lipca 2013 r. w Gminie Narol, jak i we wszystkich gminach
w Polsce, obowiązywał będzie nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą „o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach”, Gmina Narol przejmie odpady ze wszystkich nieruchomości
zamieszkałych, a właściciele tych nieruchomości będą musieli płacić opłatę
za wywóz odpadów komunalnych (tzw. podatek śmieciowy).

Ustawa nałożyła na gminę szereg obowiązków, wśród których najważniejsze to:
- objęcie najpóźniej do 1 lipca 2013 r. wszystkich nieruchomości zamieszkałych
nowym systemem gospodarki odpadami;
- ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
- utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla mieszkańców;
- wskazanie miejsc, w których będą prowadzone zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
- osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
Na sesji Rady Miejskiej w Narolu w dniu 21 grudnia 2012 r. podjęte zostały
obowiązkowe uchwały dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami
w gminie Narol.
W wyniku podjętych uchwał określono nowe zasady dotyczące systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.
Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w taki sposób, że w nieruchomościach na których zamieszkują
mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od
liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.
W przypadku zadeklarowania oraz rzeczywistego segregowania odpadów
komunalnych opłata będzie wynosić 6,00 zł (sześć złotych) od osoby na miesiąc.
W przypadku braku deklaracji oraz zbierania odpadów w postaci zmieszanej opłata
będzie wynosić 10,00 zł (dziesięć złotych) od osoby na miesiąc.
Według ustawy stawki opłat muszą być tak skalkulowane, aby zabezpieczały pełne
pokrycie wszystkich opłat związanych z systemem gospodarowania odpadami
w gminie, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego
systemu.
Ustalona została częstotliwość i termin uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi: opłatę należy wnosić w okresach co najmniej kwartalnych do
15-go dnia drugiego miesiąca każdego kwartału, tj.:
- do 15 lutego (za pierwszy kwartał);
- do 15 maja (za drugi kwartał);
- do 15 sierpnia (za trzeci kwartał);
- do 15 listopada (za czwarty kwartał).

Wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami (1 lipca 2013 r.)
– pierwszą opłatę należy wnieść za III kwartał w nieprzekraczalnym terminie do 15
sierpnia 2013 r.
Za przekroczenia terminów naliczane będą odsetki podatkowe, natomiast
w przypadku nie uiszczania opłat wystawiane będą upomnienia oraz tytuły
wykonawcze do Urzędu Skarbowego zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (jest to
nie tylko uprawnienie ale i obowiązek dla organu wykonawczego Gminy Narol).
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:
- przelewem na konto gminy Narol – nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003
w Banku Spółdzielczym w Narolu, z adnotacją „gospodarowanie odpadami”, lub
- gotówką - bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy
Narol.
Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony został wzór deklaracji
o wysokości opłaty składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia
dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego. Deklaracje zostaną dostarczone do właścicieli
nieruchomości przez pracowników Urzędu, można je będzie również pobrać ze strony
internetowej gminy lub otrzymać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 15 kwietnia 2013 r.
W przypadku zamieszkania na nieruchomości dotychczas niezamieszkałej, pierwszą
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania
odpadów. Wypełnione deklaracje składa się w Referacie Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta i Gminy Narol.
Osoba składająca deklarację zobowiązana jest dołączyć do pierwszej deklaracji
umowę na odbieranie odpadów komunalnych z gminą Narol. W przypadku zagubienia
takiej umowy, osoba składająca deklarację będzie obowiązana do złożenia stosownego
oświadczenia o zagubieniu takiej umowy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
określonej w deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
W przypadku wątpliwości z wypełnieniem deklaracji, pomocy udzielą pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Narol.
Definicja mieszkańca na potrzeby prawidłowego wypełnienia deklaracji:
„dana osoba jest mieszkańcem danej nieruchomości jeżeli zazwyczaj spędza w niej
czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami,
leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi" - jest to definicja przyjęta
w myśl art. 2d Rozporządzenia WE nr 763/2008 z 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów
powszechnych ludności i mieszkań.

Określony został również szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną od właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie
dokonywał odbioru odpadów komunalnych według ustalonego przez siebie
harmonogramu, który zostanie przekazany mieszkańcom;
odpady wielkogabarytowe oraz gruz remontowy mogą być odbierane od właścicieli
nieruchomości po uzgodnieniu terminu.
Odpady komunalne zmieszane.
Maksymalna ilość odpadów komunalnych oddawanych miesięcznie ustalono do 1 m3.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej ustalono
na – jeden raz w miesiącu.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej z terenu
miasta Narol w okresie letnim (lipiec, sierpień) ustalono na – dwa razy w miesiącu.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej ustalono
na – dwa razy w tygodniu.
Odpady komunalne segregowane.
Ustalony został odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny jako
nieograniczony limitem.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej ustalono
na – jeden raz w miesiącu.
Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej gminy Narol – www.narol.pl

