PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. zmian w przepisach o odpadach komunalnych
1. Czy przedsiębiorcy też powinni wypełniać deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami?
Nie, przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą tak jak było dotychczas zawrzeć umowę
indywidualną z firmą, która świadczy takie usługi. Dotyczy to również osób, które
prowadzą działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym, gdzie złożyli ww.
deklarację gdyż tam mieszkają. Również w takiej sytuacji jako osoba prowadząca
firmę musi mieć dodatkową umowę na wywóz odpadów.
2. Jak mam zadeklarować sytuację, w której jedno moje dziecko studiuje, a
drugie pracuje za granicą?
W takiej sytuacji należy wypełnić oświadczenie dostępne w Urzędzie Gminy lub
na stronie internetowej, że jedna z osób zameldowanych znajduje się poza
granicami kraju, a druga uczy się poza miejscem zamieszkania oraz
zaświadczenia odpowiednio ze szkoły oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi
podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego
równoważnego dokumentu. W przypadku studentów czy też uczniów należy
pamiętać by zmienić deklarację, kiedy osoby te mają wakacje i są z powrotem w
domu. Wtedy powinny zostać uwzględnione w gospodarstwie domowym.
3. Co mam zrobić w sytuacji, gdy jestem zameldowana w jednym miejscu, a
mieszkam w zupełnie innym?
W tym przypadku, gdy dana osoba mieszka w tej samej gminie, tylko pod innym
numerem domu składa oświadczenie, że przebywa na terenie Gminy Istebna pod
innym adresem niż jest zameldowana. Natomiast, gdy osoba mieszka poza gminą
powinna też złożyć oświadczenie na ten temat oraz obowiązkowo dołączyć do
niego kopię deklaracji z tej miejscowości gdzie mieszka, z której jasno wynika, że
tam płaci za wywóz odpadów.
4. Czy to prawda, że śmieci, które się selekcjonuje powinny być czyste?
Tak, jest to jedna z podstawowych zasad selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Wszelkiego rodzaju opakowania plastikowe, szklane czy nawet z
papieru powinny być przynajmniej wypłukane tak by nie pozostały na nich resztki

pokarmów. Służy to wydajniejszemu procesowi przetwarzania odpadów, czyli
dzięki temu przyczynimy się do zaoszczędzenia energii, zmniejszenia
zanieczyszczenia wody, ratowanie lasów.
5. Dlaczego wzrosła kwota za wywóz odpadów, czy nie może pozostać tak jak
było dotychczas?
Według przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach od lipca 2013 r. odpowiedzialność za gospodarkę odpadami organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - będzie ponosiła gmina.
Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania
odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające
biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc.
całkowitej masy tych odpadów. Do roku 2020r. do zadań gmin należy
przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów
odpadowych, przynajmniej tj: papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw
domowych do minimum 50 % wagowo.
Do tej pory odpady były w większości tylko składowane, a tym samym opłaty które
firma ponosiła za wywóz były dużo mniejsze niż będzie to obecnie, gdyż recykling
jest dużo kosztowniejszy.
6. Co zrobić z pozostałymi śmieciami, które nie nadają się do recyklingu?
Każdy mieszkaniec, który zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów, dostanie
osobny worek, gdzie będzie mógł umieszczać śmieci, które nie mogą znaleźć się
w workach z poszczególnymi odpadami zbieranymi wg ustalonych zasad
selektywnej zbiórki tj. papier; szkło; metal i plastik; odpady biodegradowalne.
7. Do czego mamy zbierać odpady, czy będą to worki czy też kontenery? Jak
będzie wyglądać kwestia dostarczania tych pojemników?
Śmieci będą zbierane do worków, które zapewniać będzie firma wywożąca odpady
komunalne. Nie trzeba będzie uiszczać za nie dodatkowej opłaty. Dotyczy to
selektywnej zbiórki odpadów, natomiast jeśli osoba zadeklaruje, że nie będzie
sortować śmieci wtedy pojemniki lub worki zapewnia sobie we własnym zakresie.
8. Czy mogę oddać worek, gdy nie będzie on cały zapełniony?
Firma odbierać będzie każdy wystawiony worek niezależnie od stopnia
zapełnienia.

