System Gospodarki odpadami
w Gminie Komprachcice
po 1 lipca 2013 roku
„Podatek śmieciowy”

Podatek śmieciowy
Przejęcie przez gminę tzw. „władztwa nad
odpadami” jest związane z nałożeniem na
gminę nowych obowiązków
Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw
Podpisana 15 lipca 2011r. przez Prezydenta RP

Podatek śmieciowy
1 styczeń 2012r. – wejście w życie ustawy
1 lipiec 2013r. – funkcjonowanie systemu

Podatek śmieciowy
Gmina ma obowiązek
zorganizowania odbioru
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
którzy zamieszkują daną
nieruchomość

Podatek śmieciowy

Gminy pobierają opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy

Podatek śmieciowy
Zadania Gminy:
Gminy nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi , w tym
realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady
komunalne
Utworzenie i prowadzenie rejestru działalności regulowanej
Planowany termin uruchomienie rejestracji: od 1 stycznia 2012r.
Analiza i weryfikacja kwartalnych sprawozdań od podmiotów
odbierających odpady komunalne
Planowany termin realizacji: od 1 stycznia 2012r.

Podatek śmieciowy
Gmina tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Gmina zapewnia osiągnięcie:
poziomów odzysku odpadów surowcowych
ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych.
Gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi – roczne sprawozdania do marszałka województwa
oraz WIOŚ.
Gmina prowadzi działania informacyjno - edukacyjne w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi
(kampanię informacyjną przed wprowadzeniem nowego systemu).
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ZAŁOŻENIA
Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami (wytwórca – firma wywozowa –
firmy zajmujące się odzyskiem – wysypisko);
Ograniczenie ilości odpadów, w tym ulegających biodegradacji, składowanych na
wysypiskach;
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
Rozwój infrastruktury związanej z gospodarką odpadami (instalacje do
przetwarzania odpadów, bio-kompostownie, spalarnie);
Wyeliminowanie problemu dzikich wysypisk oraz spalania odpadów w piecach
c.o.;
Osiągnięcie wymaganych poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru / metali / tworzyw sztucznych / szkła / odpadów budowlanych i
rozbiórkowych.

Podatek śmieciowy
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami a Gmina
Komprachcice
Zgodnie z nowym WPGO obszar województwa Opolskiego został
podzielony na 5 Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi:
Centralny (Gminy: Dąbrowa, Opole, Komprachcice, Prószków,
Turawa, Tarnów Opolski, Popielów, Ozimek, Murów, Łubiany,,
Dobrzeń Wielki, Chrząstowice, Gogolin, Olszanka, Lewin Brzeski)
Północny
Środkowo – Zachodni
Południowo – Wschodni
Południowo – Zachodni
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami a Gmina
Komprachcice
Na obszarze każdego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi musi
powstać Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK).
RIPOK – obecnie dla naszej gminy RIPOK stanowi instalacja Zakładu
Komunalnego Spółka z o.o. (Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu),
która nie posiada jednak wystarczających mocy przerobowych zarówno
części mechanicznej jak i biologicznej;
docelowo RIPOK stanowić będzie Miejskie Składowisko Odpadów w
Opolu, którego zarządzającym jest obecnie Zakład Komunalny Spółka z
o.o. oraz Zakład Segregacji Odpadów Komunalnych, którego
zarządzającym jest Remondis Sp. z o.o.

Podatek śmieciowy
Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
W sprawach dotyczących opłat stosuje się
przepisy ustawy Ordynacji podatkowej
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Utworzenie kompleksowej bazy
danych o właścicielach
nieruchomości na terenie Gminy
Komprachcice na których
zamieszkują mieszkańcy

Podatek śmieciowy
Wykaz uchwał niezbędnych do realizacji rewolucji śmieciowej, które Gmina powinna podjąć
do 31 grudnia 2012 r.
uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ( akt prawa miejscowego art.6 ust.2 ,
obligatoryjna, jeśli gmina nie przejmie obowiązków);
uchwała w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca
i pojemnik oraz wyboru metody ustalenia opłaty ( akt prawa miejscowego, art. 6k ust.1,
art. 6j ust.2 , obligatoryjna część fakultatywna );
uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ( akt prawa miejscowego, art. 6l, obligatoryjna );
uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, fakultatywnie wykaz dokumentów potwierdzających dane ( akt prawa
miejscowego, art.6n ust.1, art.6n ust.2, obligatoryjna część fakultatywna );
uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości ( akt prawa miejscowego, art.6r ust.3,
obligatoryjna );
uchwała w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych (akt prawa miejscowego, art.7 ust. 3a, obligatoryjna );
regulamin utrzymania czystości ( akt prawa miejscowego, art. 4, obligatoryjna ).
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Określenie metody ustalenia opłat za
gospodarowanie odpadami:
od osoby
od powierzchni lokalu
od m3 zużytej wody
od gospodarstwa domowego
Rada Gminy może wybrać tylko jedną metodę naliczania
opłaty od mieszkańców. Nie można łączyć metod!
Dane stanowiące podstawę naliczania opłat będą
wynikać ze złożonych przez właścicieli nieruchomości
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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METODA: OD MIESZKAŃCA
Zameldowany ≠ Zamieszkały
Możliwość wykorzystania bazy meldunkowej,
zgodność z zasadą „zanieczyszczający płaci”,
najwyższa akceptowalność społeczna,
nieszczelność systemu – rzeczywista liczba mieszkańców możliwa do określenia
wyłącznie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty,
trudność w ustaleniu liczby osób przebywającej w danej nieruchomości
(np. wynajmujący stancje, nie zameldowani) i jej weryfikacja,
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METODA: OD POWIERZCHNI LOKALU
MIESZKALNEGO
brak związku z zasadą „zanieczyszczający płaci”, możliwe
duże obciążenie dla osób samotnych, zajmujących duże
nieruchomości,
możliwość weryfikacji danych w rejestrze gruntów i
budynków.

Podatek śmieciowy
METODA: OD ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY
część mieszkańców nie jest podłączona do wodociągu
gminnego – brak,
zaniżanie ilości zużytej wody (magnesy itp.), możliwe
przekłamania liczników,
kradzieże wody,
użycie wody uzależnione jest od standardu poziomu życia
mieszkańców
niekontrolowany wyciek wody opomiarowanej (awarie
systemu wodociągowego),
oszczędność wody przez użytkowników.
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METODA: OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
może budzić kontrowersje w stosunku do osób
samotnych, starszych
łatwość naliczania opłaty,
trudność w oszacowaniu rzeczywistej liczby
gospodarstw.
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• Obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie Gminy
Komprachcice
Forma zbiórki

Rodzaj odpadu

Rodzaj pojemników

Częstotliwość zbiórki

80l, 120l, 240l, 1100l,

co 2 tyg.,
-co 4 tyg.,
- na zgłoszenie

Pojemnik z żółtą klapą na
odpady opakowaniowe 240 l
Pojemnik zielony na szkło 120 l

co 4 tygodnie, co 8 tygodni i co
12 tygodni
-co 8 tygodni, co 12 tygodni, co 24
tygodnie

Odpady wielkogabarytowe
zużyte opony (do 4 szt.)

w systemie wystawkowym

- 2 razy w roku („u źródła”)

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,

kontener mobilny w siedzibie
ZGKiM
w systemie wystawkowym

na zgłoszenie
2 razy w roku („u źródła”)

Kontener mobilny w 3
miejscowościach w gminie

1 razy w roku

Odpady niesegregowane

Odpady opakowaniowe
(segregowane) – tworzywo sztuczne,
szkło, makulatura

Odpady niebezpieczne powstałe w
gospodarstwach domowych

-

-

-
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• Planowany system gospodarki odpadami na terenie Gminy
Komprachcice
Rodzaj odpadu

Forma zbiórki
Rodzaj pojemników

Częstotliwość zbiórki

80l, 120l, 240l,
1100l – zab. wielorodzinna

co 2 tyg.,
-co tydzień

Pojemnik z żółtą klapą na
odpady opakowaniowe 240 l
1100l – zab. wielorodzinna
Pojemnik zielony na szkło 120
1100l – zab. Wielorodzinna
kontenery w siedzibie ZGKiM

-

Odpady wielkogabarytowe
zużyte opony (do 4 szt.)

w systemie wystawkowym

-

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,

kontenery w siedzibie ZGKiM
w systemie wystawkowym

-

Odpady niebezpieczne powstające w
kontenery w siedzibie ZGKiM
gospodarstwach domowych

kontenery w siedzibie ZGKiM

PSZOK

Odpady niesegregowane

Odpady opakowaniowe
(segregowane) – tworzywo sztuczne,
szkło, makulatura

co 4 tygodnie

co 2 tygodnie
-co 12 tygodni
-co 12 tygodni
-PSZOK
-

2 razy w roku („u źródła”)
-PSZOK
PSZOK
-2 razy w roku („u źródła”)
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• Planowany system gospodarki odpadami na terenie Gminy
Komprachcice
Rodzaj odpadu

Forma zbiórki
Rodzaj pojemników

Częstotliwość zbiórki

Odpady budowlane i rozbiórkowe

kontenery w siedzibie ZGKiM

PSZOK

Baterie i akumulatory

kontenery w siedzibie ZGKiM

PSZOK

Odpady biodegradowalne, w tym
odpady zielone

kontenery w siedzibie ZGKiM

PSZOK

POZIOMY ODZYSKU
•

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (poz. 645)

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do
składowanych
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (poz. 645)

POZIOM OGRANICZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO
SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW
WYTWORZONYCH W 1995 r[%]

Rok

2012

16 lipca
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca
2020

Dopuszczalny
poziom masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych
do składowania
w stosunku do
masy tych
odpadów
wytworzonych w
1995r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

