INF ORMACJA
O NOWYM SYS TEMIE GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE ALEKSA NDRÓW
SZANOWNI MIESZKAŃCY!
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013
roku w całym kraju zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawową zmianą w stosunku do dziś obowiązujących przepisów będzie to, że obowiązek
odbioru odpadów komunalnych przeniesiono na Gminę (dotychczas każdy sam zawierał
umowę na odbiór odpadów z firmą świadczącą tego rodzaju usługi).
Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z terenu gminy Aleksandrów będzie odbierała firma
wyłoniona w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który zostanie przeprowadzony przez Gminę.
Nowy system gospodarowania odpadami na terenie gminy Aleksandrów obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają
odpady (tj. np. nieruchomości o charakterze rekreacyjnym lub na której prowadzona jest działalność
gospodarcza, społeczna lub publiczna). Zanim to jednak nastąpi, właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Aleksandrów deklaracji dotyczącej wysokości
opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w następujący sposób - w przypadku nieruchomości:
1. na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników/worków
o określonej pojemności oraz ceny ustalonej za pojemnik/worek o określonej pojemności.
Właściciel nieruchomości musi podjąć decyzję, czy będzie segregował odpady (co będzie
uprawniać do zastosowania niższej stawki opłaty), czy też nie będzie ich segregował
i w związku z tym poniesie opłaty według wyższej stawki.
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości polega na ich segregacji na:
1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – będą odbierane bezpośrednio
z nieruchomości co 4 tygodnie;
2. papier, tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne –
będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości co 8 tygodni;
3. szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe - będą odbierane bezpośrednio
z nieruchomości co 8 tygodni;
4. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady budowlane rozbiórkowe (0,1m3/rok/mieszkańca), szkło bezbarwne
i kolorowe – mogą być dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, który będzie w Aleksandrowie, z tym że zużyte opony, meble i inne
odpady wielkogabarytowe będą zbierane w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych 2 razy w roku w terminie wskazanym przez Wójta Gminy.

Na terenie gminy Aleksandrów (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku)
została ustalona minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:
1. jeżeli z pojemnika korzysta od 1 osoby do 6 osób - stały zestaw pojemników i worków:
a. pojemnik 120 l na odpady komunalne zmieszane,
b. pojemnik (worek) 120 l na papier, tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne,
c. pojemnik (worek) 120 l na szkło w formie zmieszanej;
2. jeżeli z pojemnika korzysta powyżej 6 osób i poniżej 12 osób - stały zestaw pojemników
i worków:
a. pojemnik 240 l lub 2 pojemniki po 120 l na odpady komunalne zmieszane,
b. pojemnik (worek) 240 l lub 2 pojemniki (worki) po 120 l na papier, tekturę,
metale, opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne,
c. pojemnik (worek) 120 l na szkło w formie zmieszanej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
kwartalnie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca kwartału
kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy Aleksandrów
BSZP Piotrków Tryb. oddział Paradyż filia Aleksandrów
Nr r-ku: 53 8973 0003 0020 0410 5369 0027
bądź w Kasie Urzędu Gminy Aleksandrów (pok. nr 104)
lub u inkasenta, którym jest sołtys danego sołectwa.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy złożyć
w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie (pokój nr 103)
w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Po 1 lipca 2013 roku właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Aleksandrów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na
stronie internetowej: www.bip.aleksandrow.net.pl i www.gmina-aleksandrow.pl
Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Aleksandrów.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych nastąpi w terminie do dnia 30.06.2013 roku i będzie obowiązkiem firmy,
która zostanie wyłoniona w drodze przetargu do odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Część A
W poz. 1 należy zakreślić znakiem „x” kwadrat przy określeniu pierwsza deklaracja,
ponieważ deklaracje są składane po raz pierwszy.
Poz. 2 - kolejne deklaracje należy złożyć przy każdej zmianie danych w niej podanych,
najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Część B.1
Należy poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu wybrać jedną z trzech podanych
możliwości i określić rodzaj podmiotu składającego deklarację. Jeśli zaznaczono poz. 1należy wpisać nazwisko, pierwsze imię i drugie imię (jeżeli zostało nadane) oraz PESEL;
poz. 2, 3 – w przypadku zaznaczenia poz. 2 lub 3 należy wpisać pełną nazwę pomiotu
oraz podać nr NIP.
Część B.2
Należy w odpowiednich rubrykach podać dane charakteryzujące adres zamieszkania
osoby fizycznej lub adres siedziby (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).
Część C
Należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz numer
ewidencyjny nieruchomości (nr działki wraz z nazwą obrębu, na której jest położona).
Z tak oznaczonego miejsca będą odbierane odpady komunalne przez przedsiębiorcę
wybranego w przetargu. Dla tak opisanej danymi adresowymi nieruchomości należy
określić jej charakter poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu znakiem „x”.
Jeżeli zaznaczymy „nieruchomość zamieszkała” – wypełniamy tylko część D.1. deklaracji.
Jeżeli zaznaczymy „nieruchomość niezamieszkała na której powstają odpady komunalne” (np. nieruchomości o charakterze rekreacyjnym lub na której prowadzona jest
działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) - wypełniamy tylko część D.2 deklaracji.
Jeżeli zaznaczymy „nieruchomość w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała na której powstają odpady komunalne” (np. nieruchomość na której znajduje się
budynek którego część stanowi sklep, biura a reszta to część zamieszkała) – wypełniamy
wszystkie części deklaracji tj. D.1, D.2 i D.3
Część D.1 – wypełniamy gdy zaznaczymy: „nieruchomość zamieszkała”
W tej części właściciel nieruchomości deklaruje ilość osób faktycznie zamieszkałych
na danej nieruchomości, a nie liczbę osób zameldowanych na stałe. Określa się też,
czy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź nieselektywny (poprzez podkreślenie). W przypadku wyboru zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny – opłaty te będą zdecydowanie niższe.

Następnie należy samodzielnie wyliczyć stawkę opłaty miesięcznej i kwartalnej wg
podanego wzoru. Aktualne wysokości stawek opłaty zostały podane w poniższej tabeli:
Ilość osób
zamieszkałych
na nieruchomości

Stawka dla osób
segregujących odpady

Stawka dla osób
nie segregujących
odpadów

od 1 do 3 osób

6 zł miesięcznie za osobę
5 zł miesięcznie za osobę
4 zł miesięcznie za osobę

12 zł miesięcznie za osobę

od 4 do 5 osób
powyżej 5 osób

10 zł miesięcznie za osobę
8 zł miesięcznie za osobę

Część D.2
Należy wybrać poprzez podkreślenie czy odpady będą zbierane w sposób selektywny
(wg niższych stawek opłaty), czy też w sposób nieselektywny.
Część D.2.A - ZBIÓRKA SELEKTYWNA
Określamy liczbę i wielkość pojemników na odpady. Należy wyliczyć stawkę opłaty
miesięcznej i kwartalnej wg podanego wzoru w deklaracji. Opłata dla pojemnika o pojemności 120 l wynosi 9 zł na miesiąc, dla pojemnika o pojemności 240 l wynosi 18 zł
na miesiąc. Liczba pojemników na danej nieruchomości musi być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów.
Część D2.B - Zbiórka nieselektywna – nieopłacalna z uwagi na wysokość opłaty.
Określamy liczbę i wielkość pojemników na odpady. Należy wyliczyć stawkę opłaty
miesięcznej i kwartalnej wg podanego wzoru w deklaracji. Opłaty dla pojemników
w przypadku zbiórki nieselektywnej wynoszą: 120 l - 40 zł na miesiąc, 240 l - 80 zł na
miesiąc, 1100 l - 160 zł na miesiąc, (KP) o pojemności 7m3 - 700 zł na miesiąc.
Część D.3 – wypełniamy dla nieruchomości w części zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne Należy wyliczyć wysokość opłaty
miesięcznej sumując opłaty z pkt D.1 i D.2 oraz wyliczyć wysokość opłaty za kwartał.
Część E
Należy wpisać imię, nazwisko i datę wypełnienia deklaracji (podając dzień, miesiąc
i rok) oraz złożyć podpis przez składającego deklarację lub przez osobę reprezentującą
składającego.

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI BIERZE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ
Z PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO ZA PRAWDZIWOŚĆ PODANYCH DANYCH.

Więcej informacji o nowym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy Aleksandrów
można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów – pokój nr 103;
pod numerem telefonu (44) 756 00 27 wew. 30
lub na stronie internetowej www.gmina-aleksandrow.pl

