
od 1 lipca 2013 od 1 lipca 2013 
każdy płaci za odpady

Jak zmiany w prawie odpadowym wpłyną na Twoje codzienne 
postępowanie z odpadami? Nie wiesz? - więc przeczytaj te informacje!

Co czeka każdego z nas?:
■ Każdy właściciel nieruchomości lub na-

jemca złoży do gminy DEKLARACJĘ, 
w której sam wyliczy miesięczną opła-
tę za zagospodarowanie odpadów. Dla 
osób, które będą zbierać odpady selek-
tywnie opłata będzie niższa;

■ Nie będziemy musieli podpisywać 
umów z firmami odbierającymi odpa-
dy. Będzie to obowiązkiem gminy, któ-
ra zawrze umowę z wybraną firmą i w 
ramach wpłacanej comiesięcznej opłaty 
od wszystkich mieszkańców, zobowią-
zana będzie odebrać i zagospodarować 
odpady komunalne z terenu całej gminy.

Jakich korzyści 
możemy się spodziewać?:
■ Zmniejszy się ilość odpadów wyrzuco-

nych „na dziko” i zniknie powód do spa-
lania odpadów w piecach domowych;

■ Ograniczy się ilość odpadów kierowa-
nych na składowiska odpadów poprzez 
skierowanie ich do ponownego odzysku 
lub przetworzenia;

■ Polska, gminy i my - mieszkańcy, unik-
niemy płacenia kar za przekroczenie 
limitów na składowanie odpadów na 
składowiskach. 

■ Odpady komunalne - to odpady po-
wstające w gospodarstwach domowych, 
ale także odpady powstające w instytu-
cjach, podmiotach gospodarczych, ogro-
dach, które ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów po-
wstających w gospodarstwach domo-
wych. Nie zalicza się do nich odpadów 
poprodukcyjnych. 

■ Odzysk - to ponowne wykorzystanie 
odpadów w całości lub w części poprzez 

powtórne ich użycie lub odzyskanie z nich 
surowców lub energii np. cieplnej.

■ Recykling - to przetwarzanie odpadów 
w celu wyprodukowania z nich potrzeb-
nych dóbr. 

■ Selektywne zbieranie (segregacja) - to 
wydzielenie z wytwarzanych przez nas 
odpadów komunalnych, odpadów do 
odzysku i recyklingu, takich jak.: papier 
i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło 
bezbarwne i kolorowe, odpady wielko-
gabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, przeterminowane leki, 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyte opony, odpady budowlane i roz-
biórkowe oraz ulegające biodegradacji 
pochodzące z kuchni i ogrodów.

■ Odpady biodegradowalne (biood-
pady) - to odpady pochodzenia biolo-
gicznego, które z pomocą organizmów 
żywych (bakterii, robaków, grzybów) 
podlegają naturalnym procesom rozkła-
du, czyli biodegradacji. Zaliczamy do nich:
Odpady kuchenne/spożywcze tj. reszt-
ki żywnościowe - zarówno surowe, jak 
i przetworzone oraz zepsute owoce i wa-
rzywa, ser, mięso i wędliny, skorupki jajek, 
fusy kawy i herbaty, pieczywo, ciasta itp. 
Odpady zielone tj. odpady ogrodowe 

i parkowe (np. skoszona trawa, opadłe 
liście drzew, zwiędłe kwiaty) 

■ Zmieszane odpady komunalne - to 
odpady pozostałe po wydzieleniu z nich 
odpadów przeznaczonych do odzysku 
i recyklingu.

■ Regionalna instalacja przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK) - to 
zakład zagospodarowania odpadów, do 
którego każda gmina zobowiązana jest 
dostarczać wyłącznie zmieszane odpady 

komunalne oraz odpady zielone.
■ Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK) - to miejsce na 
terenie gminy, do którego każdy mieszka-
niec może dostarczyć wszystkie odpady 
wysegregowane, zarówno te odbierane 
i te nieodbierane z terenów posesji.

■ Deklaracja o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
- jest to dokument, który każdy właści-
ciel lub najemca nieruchomości, na której 
powstają odpady komunalne, ma obo-
wiązek złożyć do Urzędu Miasta i Gminy 
w Twardogórze, w ustalonym terminie. 

■ Nieruchomość zamieszkała - nierucho-
mość zabudowana, na której zamieszkuje 
(w sposób stały) przynajmniej jedna oso-
ba. Są to budynki mieszkalne jednoro-
dzinne lub wielorodzinne, z wyłączeniem 
domków letniskowych. 

■ Nieruchomość niezamieszkała - jest 
to nieruchomość lub jej część, na której 
prowadzona jest wszelkiego rodzaju dzia-
łalność: handlowa, usługowa, produkcyj-
na, rzemieślnicza, edukacyjna, lecznicza; 
urzędy, instytucje oraz ogródki działkowe, 
cmentarze, działki rekreacyjne, a także 
domki letniskowe (zamieszkałe okreso-
wo) .

■ Nieruchomość mieszana - nierucho-
mość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części pełni funkcję nieruchomości 
niezamieszkałej np. prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza.

■ Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Twardogóra - 
to przepis prawa miejscowego uchwalony 
przez Radę Miejską w Twardogórze, któ-
ry obowiązuje wszystkich mieszkańców 
gminy i osoby czasowo przebywające 
na terenie gminy. Dokument ten określa 
wymagania w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie nieruchomości, 
w tym sposobu postępowania z odpadami 
wytwarzanymi na obszarze gminy.

Polska rozpoczyna nowoczesne zarządzanie odpadami i dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania 
odpadów. Od lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy polskich gmin będą korzystali z uproszczonego systemu, który 
ma zapewnić porządek, lepszą segregację odpadów i mniejsze zaśmiecenie środowiska. Właścicielem odpadów 
po ich odbiorze z każdej posesji będzie gmina, która będzie odpowiedzialna za właściwe zagospodarowanie 
wszystkich odpadów komunalnych. Gmina otrzymuje nowe obowiązki, ale i kompetencje.

CIEKAWE, CZY WIESZ CO ZNACZĄ TE NAZWY? 
sprawdź, ponieważ będą użyte w tekście 

odpadów w całości lub w części poprzez dostarczać wyłącznie zmieszane odpady wytwarzanymi na obszarze gminy.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE TWARDOGÓRA

■ w przypadku lokali handlowych spo-
żywczych oraz gastronomicznych, dla 
zapewnienia czystości, wymagane jest 
również ustawienie na zewnątrz, poza 
lokalem, co najmniej jednego pojemnika 
na odpady o pojemności min 30 l, 

■ dla cmentarzy 20 l/mc/grób, jednak nie 
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
1100 l na cmentarz, 

Wyliczoną ilość pojemników należy po-
mnożyć przez stawkę ustaloną przez 
Radę Miejską za pojemnik określonej 
wielkości. Dla pojemnika 110 l - 16 zł, dla 
pojemnika 240 l - 33 zł, dla pojemnika 
1100 l - 152 zł, dla pojemnika/kontenera 
7000 l - 900 zł. Tak ustaloną opłatę należy 
opłacać co miesiąc.

Czy określając ilość pojemników dla 
nieruchomości niezamieszkałej należy 
również uwzględnić odpady wysegre-
gowane (plastik, papier, szkło itd.) ?
Tak. Od lipca 2013 r. płacimy za wszystkie 
odpady odbierane z posesji, czyli również 
za te wysegregowane. Więc w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych, usta-
lając liczbę pojemników bierzemy pod 
uwagę wszystkie wytwarzane odpady 

komunalne na danej nieruchomości. 

Czy podmioty gospodarcze mają także 
obowiązek prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych?
Tak. Wszystkie podmioty w gminie mają 
obowiązek segregowania odpadów. 
W przypadku stwierdzenia niewykony-
wania tego obowiązku na nieruchomo-
ści niezamieszkałej, decyzją Burmistrza, 
opłata zostanie podwyższona za każdy 
pojemnik i wyniesie odpowiednio dla po-
jemnika 110 l - 27,20 zł, dla pojemnika 240 
l - 46,20 zł, dla pojemnika 1100 l - 212,80 
zł, dla pojemnika/kontenera 7000 l - 
1260 zł.

Jak obliczyć opłatę w przypadku, gdy 
na tej samej nieruchomości zamiesz-
kują osoby i jednocześnie prowadzona 
jest działalność gospodarcza?
Nieruchomość taka w ustawie nazywana 
jest mieszaną. W tym przypadku opłatę 
naliczamy dwojako. Dla części nierucho-
mości zamieszkałej przez mieszkańców 
obliczamy opłatę mnożąc ilość osób za-
mieszkujących przez stawkę 11,00 zł. Na-
tomiast dla części, w której prowadzona 

jest działalność gospodarcza, wyliczamy 
miesięczną ilość odpadów według norm 
w Regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Twardogóra, 
określamy ilość pojemników i mnożymy 
przez stawkę za pojemnik o określonej 
pojemności. Obie wyliczone opłaty su-
mujemy i wartość całej opłaty wpisujemy 
w odpowiednią rubrykę w deklaracji 
o wysokości opłaty.

Czy budynek lub mieszkanie, które 
w części jest wykorzystywane na pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
(np. jeden pokój) zalicza się do nieru-
chomości mieszanej?
Tak. Nawet, jeśli część mieszkania wy-
korzystywana jest na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej przez osobę tam 
zamieszkującą, miesięczna opłata składa 
się z sumy opłat od ilości osób tam miesz-
kających przemnożonej przez stawkę 
11,00 zł oraz od ilości kubłów wyliczonych 
na podstawie norm w Regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Twardogóra przemnożonej przez 
wysokość stawki za pojemnik określonej 
pojemności.

NIC NIE ZAPŁACIĆ 
ALBO SPOWODOWAĆ 

OBNIŻENIE OPŁATY

NA OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH 
I W DOMKACH LETNISKOWYCH 
TEŻ POWSTAJĄ ODPADY
Jak powinien wyliczyć opłatę za gospodarowanie 
odpadami właściciel domku letniskowego w gmi-
nie Twardogóra, w którym przebywa sezonowo np. 
w czasie urlopu lub w weekendy? Czy w ogóle powi-
nien uiszczać opłatę, jeśli uiszcza ją za nieruchomość, 
w której zamieszkuje na stałe w gminie Twardogóra 
lub w innej gminie?
Domki letniskowe zaliczane są do nieruchomości nieza-
mieszkałych, w których powstają odpady. Tak więc opłata 
powinna być obliczona za ilość przewidywanych odpadów, 
z określoną do tej wielkości ilością pojemników przemnożo-
ną przez stawkę za określony pojemnik. Zgodnie z wymoga-
mi przyjętymi w Regulaminie każda nieruchomość powinna 
być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik na odpady. 

Czy użytkownik ogródka działkowego poza miejscem 
zamieszkania, też powinien wnosić opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi?
Tak, dlatego, że większość odpadów, które tam powstają 
(biodegradowalne, plastik, szkło) są odpadami komunal-
nymi. W okresie letnim użytkownicy ogródków spędzają 
tam sporo czasu, wytwarzając przy tym różnego rodzaju 
odpady. A świadczą o tym liczne odpady rozrzucone wo-
kół ogródków jak i poza nimi. Opłatę wylicza się na każde-
go użytkownika działki na podstawie normy w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardo-
góra. Większa norma obowiązuje od marca do paździer-
nika, a mniejsza od listopada do lutego. Opłata może być 
wnoszona zbiorowo przez zarządy ogródków działkowych, 
które mogą otrzymywać opłatę od działkowców w ramach 
płaconego czynszu za działkę. 

Jakie będą konsekwencje, jeśli miesięczna opłata wyliczona 
w deklaracji lub określona decyzją Burmistrza nie będzie uisz-
czana przez właściciela lub najemcę nieruchomości? 
W przypadku nieuiszczenia opłaty lub uiszczenia w wysokości niższej 
od należnej, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, w drodze decyzji, 
określi wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Burmistrz, w przypadku prowadzenia windykacji 
należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, otrzymał kompetencje organu egzekucyjnego upraw-
nionego do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjąt-
kiem egzekucji z nieruchomości. Poza karami porządkowymi, trzeba 
się liczyć z możliwym wpisem do Krajowego Rejestru Długów.

Jakie są realne możliwości obniżenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami w gminie?
Najbardziej kosztownym elementem wpływającym na wielkość opła-
ty jest koszt przyjęcia odpadów w RIPOK i koszt ich przetransporto-
wania. Każda gmina ma obowiązek dostarczania do RIPOK jedynie 
odpady zmieszane i odpady zielone. Wszystkie odpady wysegrego-
wane możemy przekazać dowolnemu podmiotowi, który wykorzy-
sta je do odzysku lub recyklingu, odbierając je własnym transportem, 
a nawet za niektóre z nich zapłaci. Zatem oczywistym staje się, że 
zwiększenie masy odpadów wysegregowanych przyczyni się do ob-
niżania opłaty, ponieważ odpady segregowane nie muszą być do-
starczane do RIPOK, więc nie będą ponoszone koszty transportu 
i koszty przyjęcia odpadów na RIPOK. Innym istotnym działaniem 
wpływającym na obniżanie opłaty jest zagospodarowanie odpadów 
biodegradowalnych na naszych nieruchomościach poprzez kompo-
stowanie. Przy takim postępowaniu z odpadami nie poniesiemy kosz-
tów odbioru, transportu i ich przyjęcia. Wynika z tego, że wysokość 
opłaty w dużym stopniu zależy od zachowań mieszkańców gminy. 



CO NIECO O SEGREGACJI
Skąd będzie wiadomo, jaką opłatę za go-
spodarowanie odpadami mamy płacić od 
lipca 2013 r. ?
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zostały określone uchwa-
łą Rady Miejskiej w Twardogórze. Stawki 
obowiązują każdą osobę zamieszkującą na 
terenie gminy Twardogóra. Każdy właściciel 
bądź najemca nieruchomości sam dokona 
wyliczenia opłaty za zagospodarowanie od-
padów wypełniając formularz „Deklaracja o 
wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi”. Pierwszy formularz 
zostanie przysłany przez Gminę, który nale-
ży odesłać w ciągu 14 dni. Wyliczenie opłaty 
będzie polegać na przemnożeniu ilości osób 
w gospodarstwie domowym przez stawkę 
11 zł.  A jeśli odpady nie będą segregowane 
lub będą segregowane niedokładnie, staw-
ka będzie podwyższona decyzją Burmistrza 
do kwoty 18,70 zł na osobę.

Czy wysokość opłaty wyliczona w dekla-
racji będzie niezmienna przez cały rok?

Nie. W przypadku, gdy w gospodarstwie 
domowym zmieni się ilość osób zamieszku-
jących, obowiązkiem będzie w ciągu 14 dni 
od zaistnienia tego faktu, pobrać formularz 
deklaracji z Urzędu Miasta i Gminy lub ze 
strony internetowej, uaktualnić zmienione 
dane, obliczyć nową opłatę i dostarczyć 
deklarację do Urzędu. Od tej pory należy 
uiszczać „nową” opłatę.

Na jakiej podstawie Rada Miejska przyję-
ła wysokość stawki od osoby?
Określenia wysokości stawki dokonano na 
podstawie kalkulacji kosztów odbioru wytwa-
rzanej ilości odpadów w gminie Twardogóra 
z gospodarstw domowych, ilości odpadów 
segregowanych, kosztów ich przeładunku 
i przetransportowania oraz kosztów przy-
jęcia odpadów w RIPOK, a także kosztów 
utrzymania PSZOK i kosztów administra-
cyjnych obsługi systemu zbiórki. Sumę tych 
kosztów podzielono przez ilość mieszkań-
ców zamieszkujących w gminie Twardogóra, 
otrzymując koszt na osobę.

Czy Gmina będzie przysyłać fakturę lub 
decyzje wymiarowe opłat?
Nie. Nie będą przysyłane żadne dokumenty 
informujące o zapłacie. Wyliczoną opłatę 
należy bez wezwania uiszczać do dnia 15 
każdego miesiąca na konto Gminy, po-
cząwszy od lipca 2013 r.

Czy Gmina może wykorzystać opłatę za 
śmieci na inne cele?
Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty 
mogą być pokryte z wpływów z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Są to koszty:
■ odbierania, transportu, zbierania, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
■ tworzenia i utrzymania punktów selektyw-

nego zbierania odpadów komunalnych,
■ obsługi administracyjnej tego systemu,
■ jeżeli Gmina przejęła obowiązek wyposa-

żenia nieruchomości w pojemniki - koszt 
związany z wyposażeniem nieruchomości 
w pojemniki lub worki do zbierania odpa-
dów komunalnych oraz koszty utrzymania 
pojemników w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokry-
wane z wpływów z opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi pobranymi od 
mieszkańców.

Jakie będą konsekwencje niezłożenia de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami?
W przypadku niezłożenia deklaracji, Burmistrz 
określi w drodze decyzji wysokość opłaty, 
biorąc pod uwagę ilość osób mieszkających 
w danym gospodarstwie domowym lub śred-
nią ilość odpadów powstających na nierucho-
mościach o podobnym charakterze w przy-
padku nieruchomości niezamieszkałych. Tak 
ustaloną opłatę należy uiszczać co miesiąc.

Czy stawka opłaty za wywóz odpadów 
komunalnych może zostać zmieniona 
w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy okaże się, że rzeczy-
wiste koszty systemu różnią się od wcze-
śniejszych szacunków, to wówczas Rada 
Miejska może podjąć uchwałę o zmniejsze-
niu lub zwiększeniu 
stawek opłaty.

OPŁATA BYŁA I JEST, ALE CO W ZAMIAN? 

A JAK TO ZROBIĆ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH?

A JAK WYLICZĄ OPŁATĘ ZAKŁADY PRACY?

Czy w budynkach wielorodzinnych 
będzie wypełniana jedna wspólna de-
klaracja np. przez zarząd lub zarządcę 
wspólnoty lub spółdzielni? 
Każde gospodarstwo domowe w budyn-
kach wielorodzinnych oraz każdy podmiot 
gospodarczy, czy instytucja w nich funk-
cjonująca zobowiązani są do wypełnie-
nia deklaracji oddzielnej w swoim imieniu 
i złożenia jej w Urzędzie Miasta i Gminy. 
Każdy podmiot będzie zobowiązany in-
dywidualnie uiszczać co miesiąc wysokość 
opłaty na konto Gminy. Możliwe jest wpła-
canie opłaty zbiorowo np. przez zarząd/
zarządcę, jeśli mieszkańcy wspólnoty bądź 

spółdzielni mieszkaniowej tak postanowią. 

Co jeśli niektórzy mieszkańcy budynku 
wielorodzinnego nie będą segregować?
Mieszkańcy bloków korzystają ze wspól-
nych pojemników do zbierania odpadów. 
Jeżeli część mieszkańców nie segreguje od-
padów, albo segreguje niedokładnie, wów-
czas naliczana jest opłata według wyższej 
stawki, ustalonej przez radę Gminy. To na 
właścicielach i najemcach nieruchomości 
spoczywa obowiązek właściwego postępo-
wania z odpadami i wyegzekwowania, aby 
wszystkie osoby zamieszkujące nierucho-
mość z tego obowiązku się wywiązywały. 

Czy dotychczasowe 
opłaty czynszowe 
za lokale zawiera-
jące ryczałtowe opłaty za odbiór śmieci, 
wpłacane przez mieszkańców budyn-
ków komunalnych, wspólnot mieszka-
niowych i spółdzielni mieszkaniowych 
będą pomniejszone z racji wprowadzo-
nej od lipca 2013 r. nowej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi?
Jeśli mieszkańcy tych lokali będą wnosić opłaty 
za gospodarowanie odpadami bezpośrednio 
na konto Gminy, to zarządcy budynków po-
winni pomniejszyć czynsz o wartość dotych-
czas uiszczanej opłaty za odbiór odpadów.

Jakie są zasady wyliczenia opłat dla 
osób prowadzących działalność gospo-
darczą?
Prowadzący działalność gospodarczą, kie-
rujący instytucjami, zarządzający ogródka-
mi działkowymi, cmentarzami zobowiązani 
są określić ilość średniomiesięczną wytwa-
rzanych odpadów komunalnych i dosto-
sować wielkość pojemników i ich ilość do 
swoich potrzeb. Miesięczną ilość odpadów 
należy obliczyć na podstawie norm określo-
nych w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Twardogóra: 
■ dla szkół wszelkiego typu 12 l/mc na każ-

dego ucznia,
■ dla żłobków i przedszkoli 12 l/mc na każ-

de dziecko,
■ dla lokali handlowych 110 l/mc na każde 

10 m² powierzchni całkowitej, jednak nie 
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
110 l na lokal,

■ dla punktów handlowych poza lokalem 
110 l/mc na każdego zatrudnionego, jed-
nak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na 
punkt,

■ dla lokali gastronomicznych 80 l/mc na 
jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie 
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
110 l na lokal,

■ dla ulicznych punktów szybkiej kon-
sumpcji co najmniej jeden pojemnik o 
pojemności 110 l na punkt, 

■ dla instytucji, urzędów, zakładów rze-
mieślniczych, usługowych i produkcyj-
nych w odniesieniu do pomieszczeń biu-
rowych i socjalnych 40 l/mc na każdego 
zatrudnionego pracownika, jednak nie 
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
110 l na zakład,

■ dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw 
agroturystycznych, domów opieki 80 
l/mc na jedno łóżko, jednak nie mniej 
niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na 
obiekt,

■ dla targowisk 60 l/mc na każde 10 m² 
powierzchni handlowej, 

■ dla ogródków działkowych 50 l/mc na 
każdą działkę w okresie od 1 marca do 30 
października każdego roku, a w pozosta-
łym okresie 10 l/mc na działkę,

pojemnik/worek zielony: przeznaczony na 
wszelkiego rodzaju opakowania szklane kolo-
rowe, np.: butelki, słoiki,
pojemnik/worek biały: przeznaczony na 
wszelkiego rodzaju opakowania szklane bez-
barwne/przeźroczyste, np.: butelki, słoiki,
pojemnik/worek niebieski: przeznaczony 
na papier i tekturę, np.: papier, gazety, książki, 
kartony, opakowania kartonowe tzw. wielo-
materiałowe, po napojach i produktach mlecz-
nych,
pojemnik/worek żółty: przeznaczony na 
opakowania z tworzyw sztucznych, np.: plasti-
kowe butelki po napojach i chemii gospodar-
czej, wszelkiego rodzaju opakowania foliowe 
i reklamówki, folie spożywcze i budowlane,
pojemnik/worek czerwony: przeznaczony 
na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej 
oraz metale np.: puszki po napojach lub innych 
produktach spożywczych,
pojemnik brązowy: przeznaczony na biood-
pady z wyjątkiem odpadów zielonych, 
pojemnik/worek czarny lub z napisem od-
pady komunalne zmieszane: przeznaczony na 
odpady komunalne zmieszane.

Czy selektywna zbiórka odpadów jest 
obowiązkowa, a jeśli tak, to z czego 
wynika ten obowiązek?
Tak. Obowiązek segregacji odpadów przez 
podmioty je wytwarzające wynika z ustawy 
o odpadach, ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach oraz z regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Twardogóra.

Co będzie, jeśli ktoś nie będzie segrego-
wać odpadów?
Każdy podmiot obowiązany jest uiszczać 
co miesiąc stałą opłatę na konto Gminy. 
Opłata dla podmiotów niesegregujących 
odpady będzie podwyższona decyzją Bur-
mistrza. 

Jak segregować odpady? 
Wysegregowane odpady należy zbierać do 
pojemników/worków. Pojemniki na odpa-
dy komunalne zmieszane, przeznaczone 
do selektywnej zbiórki odpadów oraz worki 
foliowe, mają kolory przypisane do rodzaju 
odpadów, na jakie są przeznaczone:

Zanim wrzucisz odpady do pojemni-
ków/worków, pamiętaj:
■ opróżnij - wylej płyny z butelek i słoików, 

usuń pozostałości z innych opakowań;
■ wyczyść - umyj (wypłukaj) opakowania 

przed wyrzuceniem;
■ oddziel drobne elementy - usuń plastiko-

we okienka z kopert, zszywki, metalowe 
lub plastikowe krążki z szyjek butelek, 

gumki „recepturki” z pęczków naci;
■ odkręć nakrętki - z butelek plastikowych, 

szklanych i słoików;
■ zgnieć - przed wyrzuceniem butelki PET, 

kartony, pudełka i puszki.

Jak przygotować śmieci, aby zostały 
odebrane przez firmę?
Przedsiębiorca odbierający odpady komu-
nalne odbierze tylko i wyłącznie te odpady, 
które są umieszczone w oznaczonych po-
jemnikach i workach zgodnych z Regulami-
nem utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy Twardogóra. W dniu odbierania 
odpadów komunalnych należy zapewnić 
łatwy dostęp do pojemników i worków dla 
przedsiębiorcy odbierającego w/w odpady 
lub wystawić pojemniki i worki przed wej-
ściem na teren nieruchomości (tak jak było 
do tej pory). Pojemniki nie muszą być w ca-
łości wypełnione, natomiast worki powinny. 
Odpady zgromadzone luźno obok pojem-
ników i worków, a także te umieszczone 
w pojemnikach i workach nie spełniających 
wymogów Regulaminu nie będą odbierane. 

Jakie płyną korzyści z segregacji?
 wnosimy pomniejszoną opłatę za prze-

kazanie posegregowanych odpadów ko-
munalnych; 

 zwiększając ilość odpadów wysegrego-
wanych, wpływamy na obniżenie opłaty 
w bliskiej przyszłości, ponieważ niepo-
segregowane odpady zmieszane Gmina 
musi przetransportować na koszt własny 
do RIPOK i za przyjęcie zapłacić ok. 400 
zł za tonę;

 przyczyniamy się do zmniejszenia ilości 
odpadów komunalnych kierowanych na 
składowiska;

 przyczyniamy się do zwiększenia surow-
ców pierwotnych i ochrony zasobów na-
turalnych;

 oszczędzamy zużycie energii wykorzy-
stywanej do produkcji surowców;

 poprawiamy stan środowiska na czyst-
szy i bezpieczniejszy dla zdrowia.

Jaka będzie częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r.
Odpady segregowane oraz zmieszane 
odpady komunalne będą odbierane nie 
rzadziej niż raz na miesiąc, a odpady bio-
degradowalne nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie - zgodnie z harmonogramem.

Kto zapewni pojemniki na odpady?
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w 
pojemniki na odpady komunalne oraz utrzy-
mania ich w czystości spoczywa na właści-
cielu nieruchomości. Pojemniki, z których 
korzystali mieszkańcy w zabudowie wie-
lorodzinnej, które zakupiła Gmina, mogą 
być użyczone spółdzielniom mieszkanio-
wym i wspólnotom na czas nieokreślony.  

W zabudowie jednorodzinnej (osiedla, 
tereny wiejskie) będzie można w dalszym 
ciągu korzystać z worków do odpadów 
segregowanych, które zapewni Gmina 
Twardogóra. 

Jakie odpady i na jakich zasadach 
będą przyjmowane w Punktach Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK)?
PSZOK-i umiejscowione są w ZGKiM przy 
ul. Wrocławskiej i na składowisku odpa-
dów w Grabownie Wielkim. Do PSZOK 
można dostarczać wszystkie odpady ko-
munalne podlegające selektywnej zbiór-
ce, a w szczególności te, które nie są od-
bierane z nieruchomości, a więc: odpady 
zielone, odpady elektroniczne i elektrycz-
ne, zużyte baterie i akumulatory, odpady 
niebezpieczne (oleje, chemikalia, świe-
tlówki), zużyte opony, odpady budow-
lane i rozbiórkowe, odpady wielkogaba-
rytowe (meble). Za odpady dostarczone 
do PSZOK przez właścicieli nieruchomo-
ści niezamieszkałych pobierana będzie 
opłata.

Czy można kompostować odpady bio-
degradowalne, czy muszę koniecznie 
oddać je firmie odbierającej odpady 
komunalne?
Pewną część wytwarzanych codziennie 
odpadów komunalnych możemy poży-
tecznie zagospodarować, jeśli będziemy je 
kompostować. Są to odpady organiczne, 
czyli odpady roślinne z ogrodu (odpady 
zielone) oraz resztki z kuchni (zrzynki, po-
zostałości jedzenia). 



od 1 lipca 2013 od 1 lipca 2013 
każdy płaci za odpady

Jak zmiany w prawie odpadowym wpłyną na Twoje codzienne 
postępowanie z odpadami? Nie wiesz? - więc przeczytaj te informacje!

Co czeka każdego z nas?:
■ Każdy właściciel nieruchomości lub na-

jemca złoży do gminy DEKLARACJĘ, 
w której sam wyliczy miesięczną opła-
tę za zagospodarowanie odpadów. Dla 
osób, które będą zbierać odpady selek-
tywnie opłata będzie niższa;

■ Nie będziemy musieli podpisywać 
umów z firmami odbierającymi odpa-
dy. Będzie to obowiązkiem gminy, któ-
ra zawrze umowę z wybraną firmą i w 
ramach wpłacanej comiesięcznej opłaty 
od wszystkich mieszkańców, zobowią-
zana będzie odebrać i zagospodarować 
odpady komunalne z terenu całej gminy.

Jakich korzyści 
możemy się spodziewać?:
■ Zmniejszy się ilość odpadów wyrzuco-

nych „na dziko” i zniknie powód do spa-
lania odpadów w piecach domowych;

■ Ograniczy się ilość odpadów kierowa-
nych na składowiska odpadów poprzez 
skierowanie ich do ponownego odzysku 
lub przetworzenia;

■ Polska, gminy i my - mieszkańcy, unik-
niemy płacenia kar za przekroczenie 
limitów na składowanie odpadów na 
składowiskach. 

■ Odpady komunalne - to odpady po-
wstające w gospodarstwach domowych, 
ale także odpady powstające w instytu-
cjach, podmiotach gospodarczych, ogro-
dach, które ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów po-
wstających w gospodarstwach domo-
wych. Nie zalicza się do nich odpadów 
poprodukcyjnych. 

■ Odzysk - to ponowne wykorzystanie 
odpadów w całości lub w części poprzez 

powtórne ich użycie lub odzyskanie z nich 
surowców lub energii np. cieplnej.

■ Recykling - to przetwarzanie odpadów 
w celu wyprodukowania z nich potrzeb-
nych dóbr. 

■ Selektywne zbieranie (segregacja) - to 
wydzielenie z wytwarzanych przez nas 
odpadów komunalnych, odpadów do 
odzysku i recyklingu, takich jak.: papier 
i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło 
bezbarwne i kolorowe, odpady wielko-
gabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, przeterminowane leki, 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyte opony, odpady budowlane i roz-
biórkowe oraz ulegające biodegradacji 
pochodzące z kuchni i ogrodów.

■ Odpady biodegradowalne (biood-
pady) - to odpady pochodzenia biolo-
gicznego, które z pomocą organizmów 
żywych (bakterii, robaków, grzybów) 
podlegają naturalnym procesom rozkła-
du, czyli biodegradacji. Zaliczamy do nich:
Odpady kuchenne/spożywcze tj. reszt-
ki żywnościowe - zarówno surowe, jak 
i przetworzone oraz zepsute owoce i wa-
rzywa, ser, mięso i wędliny, skorupki jajek, 
fusy kawy i herbaty, pieczywo, ciasta itp. 
Odpady zielone tj. odpady ogrodowe 

i parkowe (np. skoszona trawa, opadłe 
liście drzew, zwiędłe kwiaty) 

■ Zmieszane odpady komunalne - to 
odpady pozostałe po wydzieleniu z nich 
odpadów przeznaczonych do odzysku 
i recyklingu.

■ Regionalna instalacja przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK) - to 
zakład zagospodarowania odpadów, do 
którego każda gmina zobowiązana jest 
dostarczać wyłącznie zmieszane odpady 

komunalne oraz odpady zielone.
■ Punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK) - to miejsce na 
terenie gminy, do którego każdy mieszka-
niec może dostarczyć wszystkie odpady 
wysegregowane, zarówno te odbierane 
i te nieodbierane z terenów posesji.

■ Deklaracja o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
- jest to dokument, który każdy właści-
ciel lub najemca nieruchomości, na której 
powstają odpady komunalne, ma obo-
wiązek złożyć do Urzędu Miasta i Gminy 
w Twardogórze, w ustalonym terminie. 

■ Nieruchomość zamieszkała - nierucho-
mość zabudowana, na której zamieszkuje 
(w sposób stały) przynajmniej jedna oso-
ba. Są to budynki mieszkalne jednoro-
dzinne lub wielorodzinne, z wyłączeniem 
domków letniskowych. 

■ Nieruchomość niezamieszkała - jest 
to nieruchomość lub jej część, na której 
prowadzona jest wszelkiego rodzaju dzia-
łalność: handlowa, usługowa, produkcyj-
na, rzemieślnicza, edukacyjna, lecznicza; 
urzędy, instytucje oraz ogródki działkowe, 
cmentarze, działki rekreacyjne, a także 
domki letniskowe (zamieszkałe okreso-
wo) .

■ Nieruchomość mieszana - nierucho-
mość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części pełni funkcję nieruchomości 
niezamieszkałej np. prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza.

■ Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Twardogóra - 
to przepis prawa miejscowego uchwalony 
przez Radę Miejską w Twardogórze, któ-
ry obowiązuje wszystkich mieszkańców 
gminy i osoby czasowo przebywające 
na terenie gminy. Dokument ten określa 
wymagania w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie nieruchomości, 
w tym sposobu postępowania z odpadami 
wytwarzanymi na obszarze gminy.

Polska rozpoczyna nowoczesne zarządzanie odpadami i dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania 
odpadów. Od lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy polskich gmin będą korzystali z uproszczonego systemu, który 
ma zapewnić porządek, lepszą segregację odpadów i mniejsze zaśmiecenie środowiska. Właścicielem odpadów 
po ich odbiorze z każdej posesji będzie gmina, która będzie odpowiedzialna za właściwe zagospodarowanie 
wszystkich odpadów komunalnych. Gmina otrzymuje nowe obowiązki, ale i kompetencje.

CIEKAWE, CZY WIESZ CO ZNACZĄ TE NAZWY? 
sprawdź, ponieważ będą użyte w tekście 

odpadów w całości lub w części poprzez dostarczać wyłącznie zmieszane odpady wytwarzanymi na obszarze gminy.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE TWARDOGÓRA

■ w przypadku lokali handlowych spo-
żywczych oraz gastronomicznych, dla 
zapewnienia czystości, wymagane jest 
również ustawienie na zewnątrz, poza 
lokalem, co najmniej jednego pojemnika 
na odpady o pojemności min 30 l, 

■ dla cmentarzy 20 l/mc/grób, jednak nie 
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
1100 l na cmentarz, 

Wyliczoną ilość pojemników należy po-
mnożyć przez stawkę ustaloną przez 
Radę Miejską za pojemnik określonej 
wielkości. Dla pojemnika 110 l - 16 zł, dla 
pojemnika 240 l - 33 zł, dla pojemnika 
1100 l - 152 zł, dla pojemnika/kontenera 
7000 l - 900 zł. Tak ustaloną opłatę należy 
opłacać co miesiąc.

Czy określając ilość pojemników dla 
nieruchomości niezamieszkałej należy 
również uwzględnić odpady wysegre-
gowane (plastik, papier, szkło itd.) ?
Tak. Od lipca 2013 r. płacimy za wszystkie 
odpady odbierane z posesji, czyli również 
za te wysegregowane. Więc w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych, usta-
lając liczbę pojemników bierzemy pod 
uwagę wszystkie wytwarzane odpady 

komunalne na danej nieruchomości. 

Czy podmioty gospodarcze mają także 
obowiązek prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych?
Tak. Wszystkie podmioty w gminie mają 
obowiązek segregowania odpadów. 
W przypadku stwierdzenia niewykony-
wania tego obowiązku na nieruchomo-
ści niezamieszkałej, decyzją Burmistrza, 
opłata zostanie podwyższona za każdy 
pojemnik i wyniesie odpowiednio dla po-
jemnika 110 l - 27,20 zł, dla pojemnika 240 
l - 46,20 zł, dla pojemnika 1100 l - 212,80 
zł, dla pojemnika/kontenera 7000 l - 
1260 zł.

Jak obliczyć opłatę w przypadku, gdy 
na tej samej nieruchomości zamiesz-
kują osoby i jednocześnie prowadzona 
jest działalność gospodarcza?
Nieruchomość taka w ustawie nazywana 
jest mieszaną. W tym przypadku opłatę 
naliczamy dwojako. Dla części nierucho-
mości zamieszkałej przez mieszkańców 
obliczamy opłatę mnożąc ilość osób za-
mieszkujących przez stawkę 11,00 zł. Na-
tomiast dla części, w której prowadzona 

jest działalność gospodarcza, wyliczamy 
miesięczną ilość odpadów według norm 
w Regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Twardogóra, 
określamy ilość pojemników i mnożymy 
przez stawkę za pojemnik o określonej 
pojemności. Obie wyliczone opłaty su-
mujemy i wartość całej opłaty wpisujemy 
w odpowiednią rubrykę w deklaracji 
o wysokości opłaty.

Czy budynek lub mieszkanie, które 
w części jest wykorzystywane na pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
(np. jeden pokój) zalicza się do nieru-
chomości mieszanej?
Tak. Nawet, jeśli część mieszkania wy-
korzystywana jest na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej przez osobę tam 
zamieszkującą, miesięczna opłata składa 
się z sumy opłat od ilości osób tam miesz-
kających przemnożonej przez stawkę 
11,00 zł oraz od ilości kubłów wyliczonych 
na podstawie norm w Regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Twardogóra przemnożonej przez 
wysokość stawki za pojemnik określonej 
pojemności.

NIC NIE ZAPŁACIĆ 
ALBO SPOWODOWAĆ 

OBNIŻENIE OPŁATY

NA OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH 
I W DOMKACH LETNISKOWYCH 
TEŻ POWSTAJĄ ODPADY
Jak powinien wyliczyć opłatę za gospodarowanie 
odpadami właściciel domku letniskowego w gmi-
nie Twardogóra, w którym przebywa sezonowo np. 
w czasie urlopu lub w weekendy? Czy w ogóle powi-
nien uiszczać opłatę, jeśli uiszcza ją za nieruchomość, 
w której zamieszkuje na stałe w gminie Twardogóra 
lub w innej gminie?
Domki letniskowe zaliczane są do nieruchomości nieza-
mieszkałych, w których powstają odpady. Tak więc opłata 
powinna być obliczona za ilość przewidywanych odpadów, 
z określoną do tej wielkości ilością pojemników przemnożo-
ną przez stawkę za określony pojemnik. Zgodnie z wymoga-
mi przyjętymi w Regulaminie każda nieruchomość powinna 
być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik na odpady. 

Czy użytkownik ogródka działkowego poza miejscem 
zamieszkania, też powinien wnosić opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi?
Tak, dlatego, że większość odpadów, które tam powstają 
(biodegradowalne, plastik, szkło) są odpadami komunal-
nymi. W okresie letnim użytkownicy ogródków spędzają 
tam sporo czasu, wytwarzając przy tym różnego rodzaju 
odpady. A świadczą o tym liczne odpady rozrzucone wo-
kół ogródków jak i poza nimi. Opłatę wylicza się na każde-
go użytkownika działki na podstawie normy w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardo-
góra. Większa norma obowiązuje od marca do paździer-
nika, a mniejsza od listopada do lutego. Opłata może być 
wnoszona zbiorowo przez zarządy ogródków działkowych, 
które mogą otrzymywać opłatę od działkowców w ramach 
płaconego czynszu za działkę. 

Jakie będą konsekwencje, jeśli miesięczna opłata wyliczona 
w deklaracji lub określona decyzją Burmistrza nie będzie uisz-
czana przez właściciela lub najemcę nieruchomości? 
W przypadku nieuiszczenia opłaty lub uiszczenia w wysokości niższej 
od należnej, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, w drodze decyzji, 
określi wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Burmistrz, w przypadku prowadzenia windykacji 
należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, otrzymał kompetencje organu egzekucyjnego upraw-
nionego do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjąt-
kiem egzekucji z nieruchomości. Poza karami porządkowymi, trzeba 
się liczyć z możliwym wpisem do Krajowego Rejestru Długów.

Jakie są realne możliwości obniżenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami w gminie?
Najbardziej kosztownym elementem wpływającym na wielkość opła-
ty jest koszt przyjęcia odpadów w RIPOK i koszt ich przetransporto-
wania. Każda gmina ma obowiązek dostarczania do RIPOK jedynie 
odpady zmieszane i odpady zielone. Wszystkie odpady wysegrego-
wane możemy przekazać dowolnemu podmiotowi, który wykorzy-
sta je do odzysku lub recyklingu, odbierając je własnym transportem, 
a nawet za niektóre z nich zapłaci. Zatem oczywistym staje się, że 
zwiększenie masy odpadów wysegregowanych przyczyni się do ob-
niżania opłaty, ponieważ odpady segregowane nie muszą być do-
starczane do RIPOK, więc nie będą ponoszone koszty transportu 
i koszty przyjęcia odpadów na RIPOK. Innym istotnym działaniem 
wpływającym na obniżanie opłaty jest zagospodarowanie odpadów 
biodegradowalnych na naszych nieruchomościach poprzez kompo-
stowanie. Przy takim postępowaniu z odpadami nie poniesiemy kosz-
tów odbioru, transportu i ich przyjęcia. Wynika z tego, że wysokość 
opłaty w dużym stopniu zależy od zachowań mieszkańców gminy. 


