
Drodzy Państwo, 

 

W związku z wejście w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach Gmina Prudnik planuje uchwalić regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Prudnik. Poniżej przedstawiam najistotniejsze zmiany jakie wiążą się z 

wprowadzeniem nowego systemu. Dodam, iż w najbliższym czasie mieszkańcy Niemysłowic 

otrzymają z Zakładu Usług Komunalnych dodatkowe bezpłatne pojemniki na popiół. ZUK w ten 

sposób planuje ocenić ilość odbieranego popiołu, ponieważ nowe przepisy zmuszają Gminę Prudnik 

do wywożenia popiołu do Domaszkowic (okolice Nysy) co generuje koszty transportu. 

Najprawdopodobniej za odbiór wyłącznie popiołu tylko w okresie od grudnia 2012 do lipca 2013 roku 

(później tej opłaty nie będzie) zapłacimy dodatkowo ok. 4 zł za pojemnik.  

 

Zmiany jakie planuje się wprowadzić dotyczą zarówno mieszkańców terenów wiejskich i 

miejskich, stąd mowo o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.  

 

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani zapewnić utrzymanie czystości i porządku na 

terenie nieruchomości poprzez: 

- selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 

- przekazywanie selektywnie zebranych odpadów  

- zbieranie zmieszanych odpadów (pozostałych w procesie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych) i przekazywanie ich uprawnionemu podmiotowi.  

 

Rodzaj zabudowy – różnica w sposobie gromadzenia i odbioru odpadów. 

W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do zbierania 

odpadów w miejscach ich gromadzenia i przekazywania do odbioru w określony w regulaminie 

sposób dot. zabudowy: 

-  jednorodzinnej,  

- wielorodzinnej,  

- na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady  

- oraz na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie 

zamieszkują mieszkańcy.  

 

Opłaty  

 Zgodnie z nowelizacją ustawy od dnia 1 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać 

wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. 

Określone metody stanowią iloczyn: 

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo 

- iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości albo 

- powierzchni lokalu  mieszkalnego 

- gospodarstwa domowego 

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1  

Natomiast na terenie nieruchomości niezamieszkanej, opłata stanowi iloczyn pojemników i stawki 

opłaty za pojemnik. W projekcie uchwały Gminy Prudnik jako metodę ustalania opłaty za 



gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanych przyjęto iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty.               

W uchwale zróżnicowane zostały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny.  

 

Ustala się stawkę opłaty, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny w 

wysokości 10 zł/ miesięcznie od osoby, zaś 18 zł/ miesięcznie od osoby gdy odpady są 

nieselektywnie zbierane (tzn. nie segregowane inaczej zmieszane)  

 

Po 1 lipca 2013 brak umowy – obowiązuje deklaracja  

Od 1 lipca 2013 nie będzie już obowiązywać umowa z Zakładem Usług Komunalnych – system opierać 

się będzie na deklaracji w której właściciel nieruchomości określi ilość osób zamieszkujących na 

terenie jego nieruchomości i to będzie podstawą naliczania odpłatności. Np. rodzina 5 osobowa 

zapłaci 5 x 10 zł=50 zł/miesięcznie jeśli będzie segregować odpady jeśli do jednego pojemnika lub 

worka będzie oddawać wszystkie odpady zapłaci 5 x 18 zł=90 zł. Jeżeli z tych 5 osób jedna jest np. 

studentem lub osobą przebywającą za granicą to w oświadczeniu wykazuje się tylko 4 osoby i zapłaci 

się wtedy 4 x 10 zł (segregacja) i analogicznie 4 x 18 zł (brak segregacji) 

 

Deklaracje składane będą pierwsza – do dnia 28 lutego 2013r., kolejne – do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego rok, na który została sporządzona deklaracja. Opłaty uiszczane będą miesięcznie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy w kasie Urzędu 

Miejskiego w Prudniku lub przelewem na wskazy rachunek bankowy Gminy Prudnik.  

 

Ilość pojemników nieistotna- Gmina przyjmuje odpady bez ograniczeń po 1 lipca 2013r. 

Należy zwrócić uwagę, że w projektowanych rozwiązaniach gmina przyjmuje od właściciela bez 

ograniczeń odpady zmieszane i zbierane selektywnie. Powstanie PSZOK – punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w Prudniku ul. Wiejska który przyjmować będzie określone w 

wykazie odpady np. gruz, papę itp. które bez dodatkowych opłat będą przyjmowane. 

 

Częstotliwość odbierania odpadów    

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

- zamieszkałych – 1 raz na 2 tygodnie 

- zebranych selektywnie – 1 raz na miesiąc 

- biodegradowalnych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października 4 razy na miesiąc 

- popiołu – w okresie od 1 października do 31 marca 1 raz na miesiąc 

 

Ilość worków która przysługuje właścicielowi nieruchomości na odpady komunalne zebrane 

selektywnie obejmujące papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe: 

- w zabudowie wielorodzinnej (bloku) 2 worki 60 litrowe na miesiąc – do 2 osób 

- w zabudowie jednorodzinnej – 1 worek 120 litrowy na miesiąc – do 2 osób 

Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. 

pralek, wersalek, monitorów itp.) oraz chemikaliów odbywa się w systemie akcyjnym 1 raz na kwartał 

zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

Z poważaniem  

                                                                                                   Małgorzata Szewczuk  


