SZANOWNI PAŃSTWO
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Zmiana
przepisów polega na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarki odpadami ma zapewnić:
• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
• stworzenie lepszych warunków do segregacji śmieci,
• uruchomienie łatwo dostępnych punktów zbiórki selektywnej dla takich odpadów jak:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
• informowanie mieszkańców gminy jak postępować z odpadami komunalnymi,
• wyeliminowanie dzikich wysypisk,
• likwidację zjawiska palenia odpadów w domach.
Gmina - zgodnie z nową ustawą - będzie odpowiadała za gospodarowanie odpadami na swoim
terenie. Mając na uwadze konieczność wprowadzenie nowych uwarunkowań prawnych Rada
Gminy Lubaczów przyjęła pakiet uchwał, wdrażających nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi w gminie, który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.
Kluczowym dokumentem przyjętym przez Radę Gminy Lubaczów jest nowy „Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubaczów”, dostosowany do przepisów
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami. Zapisane w nim zmiany dotyczą każdej nieruchomości na terenie
gminy. Przewiduje on m.in. gromadzenie odpadów w sposób selektywny w odpowiednio
oznakowanych do tego workach i pojemnikach. Selekcja jest opłacalna, gdyż o połowę obniża
koszt ponoszonych opłat. Regulamin zawiera ponadto regulacje prawne dotyczące rodzaju i
minimalnej wielkości pojemników; częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Wskazano również obowiązki osób
utrzymujących zwierzęta domowe i wymagania jakie należy spełnić w celu utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej (Regulamin jest dostępny
na stronie www.lubaczow.com.pl).
Nowym systemem objęte zostaną wszystkie nieruchomości, zarówno te zamieszkałe przez
mieszkańców jak i te niezamieszkałe (instytucje publiczne, zakłady pracy, sklepy, szkoły, itp.)
Radni zdecydowali, że odpady będą odbierane w każdej ilości z częstotliwością:
- odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu,
- odpady zbierane selektywnie – jeden raz na dwa miesiące,
-odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku.
Będzie również możliwość dwukrotnego w miesiącu oddawania odpadów zmieszanych za
dodatkową opłatą.
Wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określając:
-dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jedną stawkę od gospodarstwa
domowego,
- dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy od pojemnika o określonej pojemności
(instytucje publiczne, zakłady pracy, sklepy, szkoły, itp.)
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty,
w której poda m.in. w jaki sposób będą gromadzone odpady i z jaką częstotliwością w miesiącu
mają być odbierane. Pierwszą, wypełnioną deklarację każdy właściciel nieruchomości ma
obowiązek złożyć do 19 kwietnia 2013 r. W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym
terminie, opłata zostanie ustalona drogą administracyjną poprzez wydanie decyzji ustalającej jej
wysokość. Jeśli w gospodarstwie odpady zbierane będą w sposób selektywny, opłata za
jednokrotny odbiór wyniesie 19,90 zł miesięcznie, a za dwukrotny 39,80 zł. W przypadku

zadeklarowania zbierania odpadów w sposób nieselektywny, opłata za jednokrotny odbiór
wyniesie 38,00 zł od gospodarstwa domowego. Wyższa stawka będzie naliczona również wtedy,
gdy odpady nie będą segregowane mimo wcześniejszej deklaracji. Dla gospodarstw
1 osobowych gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny stawka jednokrotnej opłaty została
obniżona do 10 zł na miesiąc.
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (instytucje publiczne, zakłady
pracy, sklepy, szkoły, itp.) stawkę opłaty ustalono za jednorazowy odbiór pojemnika:
a) o pojemności 30 litrów - 10,00 zł
b) o pojemności 60 litrów - 15,00 zł
c) o pojemności 110/120 litrów - 38,00 zł
d) o pojemności 240 litrów - 50,00 zł
e) o pojemności 1100 litrów - 210,00 zł
f) kontener KP–7 - 800,00 zł,
W przypadku gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono niższą
stawkę za jednorazowy odbiór pojemnika:
a) o pojemności 30 litrów - 6,00 zł
b) o pojemności 60 litrów - 9,00 zł
c) o pojemności 110/120 litrów - 19,90 zł
d) o pojemności 240 litrów - 30,00 zł
e) o pojemności 1100 litrów - 105,00 zł
f) kontener KP-7 - 450,00 zł
Opłatę za gospodarowanie odpadami będzie można wnieść przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Lubaczów Nr 54 9101 0003 2001 0007 1954 0001 , gotówką w kasie Urzędu
Gminy lub w drodze inkasa u inkasentów przy wpłacie za wodę i ścieki w terminach:
● za lipiec i sierpień do końca sierpnia,
● za wrzesień i październik do końca października,
● za listopad i grudzień do końca grudnia.
Od 1 lipca 2013 r. nie trzeba będzie już zawierać indywidualnych umów na odbiór
odpadów komunalnych, ponieważ w imieniu mieszkańców zrobi to gmina. Zawartych umów nie
trzeba wypowiadać a przedsiębiorcy odbierający dotychczas odpady nie będą żądać zapłaty za
odbiór odpadów po 30 czerwca br.
Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy, telefonicznie pod nr 016-6321684
wew. 41 p. Cencora Zbigniew i wew. 53 p. Szutka Władysław lub na stronie internetowej pod
adresem www.lubaczow.com.pl
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