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Śmieciowa rewolucja
W przyszłym roku właściciele nieruchomości we wszystkich gminach
w Polsce przejdą tzw. „rewolucję śmieciową”. Jest ona efektem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, która weszła
w życie 1 stycznia 2012 roku. Mieszkańcy Cieszyna odczują zmiany w 2013
roku, do tego czasu Rada Miejska jest
zobowiązana przez ustawodawcę podjąć szereg uchwał wdrażających w życie znowelizowaną ustawę.
Jak będzie to wyglądać w Cieszynie?

Podstawowa różnica wobec starego, funkcjonującego jeszcze systemu
jest taka, że to gmina będzie odpowiedzialna za wybór przedsiębiorstwa
odbierającego odpady komunalne od
wszystkich właścicieli nieruchomości
w Cieszynie. Do tej pory każdy właściciel był zobowiązany na własną rękę
zawierać umowy na odbiór śmieci
z daną firmą. Od 1 lipca 2013 roku
w całym Cieszynie będzie się tym zajmować jedno przedsiębiorstwo, wyłonione przez gminę w drodze przetargu,
z którym to gmina podpisze umowę na
odbiór odpadów.
Odpady będą odbierane obowiązkowo od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, natomiast mogą być
również odbierane z nieruchomości
niezamieszkałych. Jaka jest między
nimi różnica? Nieruchomości zamieszkałe to takie, w którym mieszkają osoby fizyczne, natomiast niezamieszkałe
to siedziby różnego rodzaju instytucji
(np. urzędy, szkoły, firmy, itp.). O tym,
czy w Cieszynie gmina będzie odpowiadać za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zdecyduje
Rada Miejska podejmując stosowną
uchwałę.

Wprowadzony ustawą nowy system
odbierania odpadów w gminach będzie
w Cieszynie obowiązywał od 1 lipca
2013 roku. Oznacza to, że od tego dnia
za usługę odbioru śmieci właściciele
nieruchomości będą zobowiązani do
wnoszenia na rzecz gminy stosownych
opłat (o których mowa będzie poniżej).
Dlatego należy bezwzględnie pamiętać, aby odpowiednio wcześniej
rozwiązać umowy zawarte z dotychczasowymi odbiorcami odpadów
komunalnych tak, aby wygasły 30
czerwca 2013 r. W przeciwnym razie
od 1 lipca 2013 konieczne będzie uiszczenie podwójnej opłaty – gminie i dotychczasowemu odbiorcy!
Ustawodawca przewidział możli-

Mieszkańców Cieszyna w 2013 r. czekają zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
(fot. Marek Fiedor)

wość ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od:
• liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
• ilości zużytej wody z danej nieruchomości
• powierzchni lokalu mieszkalnego
• gospodarstwa domowego.

Najczęściej wybieraną przez gminy
metodą jest propozycja pierwsza, czyli uzależniona od liczby mieszkańców
nieruchomości. Do takiego rozwiązania przychyla się także gmina Cieszyn,
a ostateczną decyzję podejmą radni
Rady Miejskiej Cieszyna.
Do czego będą zobowiązani właściciele nieruchomości w Cieszynie
JEŚLI wybrana zostanie metoda zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość?

Po pierwsze:
Do burmistrza Cieszyna, zgodnie
z terminami i wzorem określonym
w uchwale RM, trzeba będzie złożyć
„Deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Wypełniając deklarację należy
samodzielnie obliczyć wysokość miesięcznej opłaty (za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi). Rachunek
jest dość prosty:
Dla nieruchomości zamieszkałych:
liczba mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość * stawka opłaty
(jej wysokość określi uchwała Rady
Miejskiej Cieszyna podjęta do końca
2012 roku) = miesięczna wysokość
opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi

Dla nieruchomości niezamieszkałych:
liczba pojemników * stawka za pojemnik o określonej pojemności (której

wysokość zostanie określona w odrębnej uchwale) = miesięczna wysokość
opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi
Jeśli już po złożeniu deklaracji zajdzie jakakolwiek okoliczność, która
może mieć wpływ na wysokość opłaty (czyli np. zmieni się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość),
wtedy właściciel będzie zobowiązany
do złożenia zaktualizowanej deklaracji w terminie do 14 dni od zaistnienia
takiej okoliczności. Nowa wysokość
opłaty będzie naliczona za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

Po drugie:
Za odbiór odpadów należy uiścić
opłatę na konto gminy Cieszyn. Opłata będzie uiszczana kwartalnie z góry.
Oznacza to w praktyce, że miesięczną
stawkę podaną na deklaracji należy
pomnożyć trzykrotnie, a kwota ta pokryje kwartalny koszt odbioru odpadów. Termin pierwszej wpłaty upłynie
15 lipca 2013 roku.
Po trzecie:
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregacji odpadów
komunalnych. Jeśli nie będzie ich segregował, gmina naliczy wyższą stawkę za odbiór śmieci.
Po czwarte:
We własnym zakresie należy zaopatrzyć się w pojemniki na odpady komunalne.
O podejmowanych przez Radę Miejską Cieszyna uchwałach i innych ważnych informacjach w sprawie „śmieciowej rewolucji” będziemy pisać
w następnych numerach „Wiadomości
Ratuszowych”.
Barbara Zubrzycka

