
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

CO   WIEDZIEĆ POWINIEN MIESZKANIEC?   
 

Z dniem 1.07.2013r. będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi. Według nowych przepisów na podstawie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (t. j. Dz. U. z 2012r. 

poz.391) gminy przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, zwolni to właścicieli z obowiązku 

podpisywania umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się tego rodzaju działalnością. 

W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania i 

odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów. Ustawa została przygotowana pod 

kątem spełnienia wymogów Unii Europejskiej, dotyczących zmniejszenia ilości 

odpadów kierowanych na składowiska oraz w celu zlikwidowania dzikich wysypisk.  
 

Urząd Miasta będzie systematycznie informował mieszkańców w prasie lokalnej, na 

stronach internetowych www.sosnicowice.pl  o terminach i zasadach wprowadzania 

kolejnych zmian w systemie gospodarowania odpadami.  

 

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 32 238 71 91 

lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach przy ul. Rynek 19 pok. 17. 
 

JAK  BĘDZIE  DZIAŁAŁ  SYSTEM  GMINNY? 

 

 Do końca roku 2012r. Rada Gminy podejmie szereg uchwał dotyczących 

realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości                 

i porządku w gminach.  

 Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, a także termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania.  

 Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia Burmistrzowi 

Sośnicowic deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty 

określonej uchwałą). 

 Formularz deklaracji, wraz z objaśnieniem jak go wypełnić, będzie dostępny            

w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej. 

 W przypadku niezłożenia deklaracji lub złożenia deklaracji budzącej 

wątpliwości zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 

 Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego opłacać się będzie  

segregować odpady. 

 Z pobranych opłat gmina pokryje koszty: odbierania, transportu, zbierania, 

odzysku, unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi systemu, a także 

ewentualnego utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 

odpadów.  

 Gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który będzie świadczył 

usługi odbioru wszystkich odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych           

od mieszkańców. 

 Gmina będzie sprawowała nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem 

odpadów przez odbierającego je przedsiębiorcę. 

http://www.sosnicowice.pl/

