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USTAWA ŚMIECIOWA – ŚMIECI POD KONTROLĄ
Od 1 stycznia 2012 obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która niesie za
sobą zmiany obowiązujące każdego mieszkańca. Na pewno każdy z nas zetknął się z kampanią reklamową
przygotowującą wejście w życie nowych regulacji. W ostatnich dniach można było zauważyć stażystów roznoszących
ankiety, które mają na celu przybliżyć zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Boćki na odbiór odpadów

Ustawa zakłada, że od 1 lipca 2013 właściciele domów zamiast płacić za wywóz pojedynczych kubłów wybranym
firmom obciążeni będą tzw. podatkiem śmieciowym, który będą musieli płacić niezależnie od tego ile śmieci
wyprodukują. Nie pomoże wytłumaczenie „Ja nie mam śmieci”, z którym niejednokrotnie zetknęli się stażyści
przeprowadzający ankiety w Gminie Boćki. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uwzględniała
koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z
obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami i będzie naliczana w formie podatku, którego wysokość gmina
może ustalić wybierając jeden z trzech sposobów: w zależności od liczby mieszkańców danego domu, powierzchni
użytkowej lub ilości zużytej wody. Żeby ustalić liczbę osób mieszkających w danym lokalu ich KAŻDY WŁAŚCIEL
NIERUCHOMOŚCI (współwłaścicieli, użytkownicy wieczyści) będzie zobowiązany do wypełnienia specjalnych
deklaracji, których prawdziwość zostanie sprawdzona. Po wypełnieniu deklaracji urząd zawrze w imieniu mieszkańca
umowę z firmą na wywóz śmieci. Firma będzie wybrana w drodze przetargu i będzie obsługiwała teren całej gminy.
Będzie również odpowiedzialna za dostarczanie worków i pojemników na śmieci. Dla każdego mieszkańca, który w
deklaracji określa zapotrzebowanie, będą udostępnione worki i pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci. Jeżeli ktoś
będzie potrzebował więcej niż wskazał w deklaracji, będzie miał możliwość dokupić na swój koszt worki u odbiorcy. Za
śmieci mniej będą płacić osoby, które zadeklarowały segregację.
Do 30 czerwca 2013 r. możemy zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić
opłat do gminy. Pamiętajmy jednak, że umowy zawarte z firmami odbierającymi śmieci nie wygasają automatycznie z
dniem 30 czerwca 2013r. – trzeba je wypowiedzieć.
Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu z życie tej ustawy nikomu już nie przyjdzie do głowy wyrzucanie śmieci w
okolicznych lasach i przy drogach, za których uprzątnięcie musimy płacić wszyscy.
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