Szanowni Państwo!
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wprowadza z dniem
1 lipca 2013 roku nowe zasady gospodarowania odpadami. Na gminę został nałożony obowiązek
zorganizowania systemu gospodarki odpadami co wiąże się między innymi z wyborem metody
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniem wysokości stawki tej opłaty,
utworzeniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Na ostatnim posiedzeniu, w dniu 01 lutego 2013 r., Rada Gminy przyjęła pakiet uchwał
dotyczących gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.
Są to następujące uchwały:
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty,
 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak,
 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak,
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów,
 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Frysztak”.
Postaram się trochę przybliżyć Państwu tematykę i zakres tych uchwał, a także przedstawić
nieco wyjaśnień. Artykuły na ten temat będziemy systematycznie zamieszczać na stronie
internetowej naszej gminy www.frysztak.pl, oraz, dzięki uprzejmości, na portalu
www.frysztak24.pl. Będą one również drukowane w „Gazecie Frysztackiej”.
Dzisiaj zajmę się uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia jej
wysokości i uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty.
Pierwsza dotyczy wyboru metody naliczania i stawki opłaty.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje do wyboru następujące metody
naliczania opłaty:
 od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 od ilości zużytej wody,
 od powierzchni lokalu mieszkalnego.
Daje także Radzie Gminy możliwość ustalenia jednej stawki opłaty od gospodarstwa domowego.
Po długich dyskusjach Rada Gminy Frysztak wybrała, jako najsprawiedliwszą, metodę
naliczania opłaty od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wybrano tę
metodę także z następujących powodów:
 nie można zastosować metody „od ilości zużytej wody”, ponieważ większość
nieruchomości w naszej gminie nie ma zainstalowanych wodomierzy,
 powierzchnia nieruchomości sama w sobie nie generuje odpadów, czasem na małej
powierzchni mieszka wiele osób, a na dużej tylko jedna czy dwie osoby,
 jedna stawka opłaty od gospodarstwa też nie jest sprawiedliwa z podobnego względu
(w jednym gospodarstwie może mieszkać jedna osoba, w innym - wiele).
Sporo czasu poświęcili radni na ustalenie wysokości stawki tej opłaty. Nie była to łatwa sprawa,
ponieważ należało wziąć pod uwagę wiele czynników, których nie można dokładnie określić już
teraz.
Nie da się bowiem jednoznacznie ustalić ilości odpadów do zagospodarowania, ponieważ do tej
pory część odpadów trafiała na „dzikie wysypiska”, część była spalana. Ostatecznie wielkość tę

oszacowano w przybliżeniu, biorąc pod uwagę ilości dotychczas zagospodarowywanych odpadów
na terenie gminy, ilości podawane przez Państwa w ankietach (dziękuję wszystkim, którzy
wypełnili ankiety roznoszone w ubiegłym roku) oraz ilości prognozowane w Wojewódzkim Planie
Gospodarki odpadami.
Nie do końca znane są także koszty zagospodarowania odpadów. Do tej pory duża część odpadów
trafiała na składowiska. Obecnie strumień odpadów musi być dokładniej sortowany i na
składowisko mają trafić tylko te odpady, których nie da się wysegregować w celu odzyskania
surowców lub nie da się ich przetworzyć.
Zgodnie z zapisami ustawy opłata ma pokryć koszty:
 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 utworzenia i utrzymania gminnego punktu selektywnej zbiórki,
 obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami.
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, Rada Gminy ustaliła następujące stawki opłat:
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny (segregowane) - 4 zł. miesięcznie od mieszkańca,
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
nieselektywny (zmieszane) - 9 zł. miesięcznie od mieszkańca.
Zaznaczyć tutaj jednak muszę, że ostateczną weryfikacją tych stawek będzie przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Miejmy nadzieję, że ustalone na takim poziomie
stawki opłat wystarczą na pokrycie wyżej wymienionych kosztów. W przeciwnym razie Rada
Gminy będzie musiała dokonać zmiany ustalonych stawek.
Do obliczenia wysokości opłaty każdemu właścicielowi nieruchomości posłuży deklaracja, której
wzór ustaliła uchwałą Rada Gminy – wyjaśnienia na jej temat zamieszczę w kolejnym artykule.
Druga uchwała dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie tymi odpadami. Rada Gminy ustaliła, że
opłata będzie wnoszona za okresy kwartalne w następujących terminach:
- do 15 lutego za I kwartał (styczeń, luty, marzec),
- do 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec),
- do 15 sierpnia za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień),
- do 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień).
Terminy te umożliwiają terminowe płatności faktur wystawianych przez przedsiębiorcę, który
będzie realizował zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy.
Oczywiście, podobnie jak przy podatku, będzie możliwość wniesienia opłaty „z góry” za
cały rok lub pół roku – z tym, że:
- opłatę za cały rok należy uiścić do 15 lutego danego roku,
- opłatę za I półrocze - do 15 lutego danego roku,
- opłatę za II półrocze - do 15 sierpnia danego roku.
Ponieważ ustawa zaczyna obowiązywać od 1 lipca, w bieżącym roku opłatę wnosimy za III
i IV kwartał. Należy więc wpłacić opłatę do 15 sierpnia - za III kwartał, a do 15 listopada - za IV
kwartał. Można też zapłacić „z góry” za II półrocze w terminie do 15 sierpnia 2013 roku.
Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy we Frysztaku, można także dokonać wpłaty
na rachunek bankowy za pośrednictwem banku lub poczty. Właściciele nieruchomości dysponujący
płatnościami elektronicznymi mogą także dokonać przelewu na konto Gminy Frysztak.
Z poważaniem Adam Filip.

