
Zmiany w systemie  
gospodarki odpadami  
komunalnymi

Więcej informacji na stronie internetowej gminy.

Związek Gmin Krajny

Szanowny Mieszkańcu!
W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 
Gminy: Miasto Złotów, Okonek, Łobżenica, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo oraz Złotów, tworzące 
Związek Gmin Krajny, w celu ujednolicenia na całym obszarze zasad i sposobu funkcjonowania gospodarki 
odpadami, usprawnienia wdrożenia nowych zasad, a także obniżenia kosztów wprowadzenia nowych 
rozwiązań, postanowiły o wspólnym wdrażaniu ustawy.
Związek Gmin Krajny informuje o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi wynikających z ustawy.

                         NOWY SYSTEM
Związek ustali sposób naliczania opłaty za odbiór nieczy-
stości oraz tryb, sposób i częstotliwość ich wywozu, a tak-
że wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorstwo, które 
odbierze odpady od mieszkańców.

Związek określi stawkę opłaty wybierając jedną 
z trzech możliwych propozycji wynikających z ustawy:

na podstawie liczby mieszkańców danej nieruchomości,
powierzchni nieruchomości,
od ilości zużytej wody.

Może również uchwalić jedną stawkę opłaty dla 
gospodarstwa domowego. 

System gospodarki odpadami obejmie wszystkich 
mieszkańców - każdy właściciel nieruchomości bę-
dzie musiał złożyć deklarację, na podstawie której 
naliczana będzie opłata.

Związek będzie kontrolował przedsiębiorstwo, które 
będzie sporządzać kwartalne sprawozdania.

Plan gospodarki odpadami wskaże składowiska oraz 
regionalne instalacje, w ktorych będą przetwarzane 
odpady.

Ograniczenie składowania odpadów. Opłacać się bę-
dzie segregować odpady - opłata za odpady segre-
gowane będzie niższa.

Odbiorca zobowiązany bedzie odebrać każdą ilość 
odpadów bez dodatkowych kosztów - nie będzie się 
opłacało podrzucanie odpadów sąsiadom lub wy-
rzucanie ich do lasu.

•
•
•

                     STARY SYSTEM
Mieszkańcy sami podpisują umowy na wywóz 
odpadów komunalnych z przedsiębiorcami lub 
z gminną jednostką organizacyjną.

Odbiorca odpadów komunalnych sam określa 
opłatę na podstawie ilości odebranych odpadów 
od właścicieli posesji, na ogół od pojemnika.

Część mieszkańców, albo nie zawiera umowy na 
odbiór odpadów, albo zawierała umowę na ilości 
odpadów istotnie niższe od faktycznie wytwarzanych.

Brak nadzoru nad prawidłowym zagospodarowa-
niem odpadów przez odbierającego.

Firma wywozi nieczystości do dowolnej instala-
cji, na składowisko lub pozbywa się nieczystości 
w nielegalny sposób.

Zbyt wysoki procent odpadów przeznaczonych do 
składowania. Zbyt niski udział odpadów segrego-
wanych.

Przedsiębiorstwo odbiera określoną przez miesz-
kańca ilość odpadów. Brak skutecznego nadzoru 
powoduje, iż pozostałą ilość odpadów mieszkańcy 
w praktyce bezkarnie palą w piecach, wywożą do 
lasu lub podrzucają do cudzych pojemników.
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Początek rewolucji! 
Zaczyna działać rejestr 
działalności regulowanej. 
Związek ma 18 miesięcy 
na wprowadzenie 
nowego systemu.

Aktualizacja wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami.

Początek kampanii informacyjnej  
– mieszkańcy dowiedzą się na jakich  
zasadach będzie funkcjonował 
nowy system.

Do tego czasu Związek powinien uchwa-
lić regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gmin, który 
określi:
- stawki opłaty,
- szczegółowe zasady ich ponoszenia,
- wzór deklaracji,
- termin złożenia pierwszych deklaracji.

Nowy system  
zaczyna 
funkcjonować.

Termin rozstrzygnięcia  
przetargów  na odbieranie  
odpadów  oraz podpisania  
umów z przedsiębiorcami  
odbierającymi odpady.
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