Wstęp.
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych
gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne
do ich utrzymania.
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
zobowiązująca gminy do zorganizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
zgodnie z zapisami ustawy i z uwarunkowaniami miejscowymi. Właścicielem odpadów
komunalnych na swoim terenie stała się na mocy nowych przepisów gmina, która zarządza
ich odpowiednią gospodarką.
Gmina zobowiązana została stworzyć system gospodarowania odpadami
komunalnymi na podstawie ww. ustawy oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
(WPGO).
Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, zawierają: podział na regiony gospodarki
odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu; wskazanie
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów.
Gmina Gniewino na podstawie WPGO włączona została do regionu gospodarki
odpadami komunalnymi nazwanego Regionem Północnym dla którego wyznaczono instalacje
RIPOK Czarnówek oraz RIPOK Chlewnica.
Rada gminy podjęła obowiązkowe uchwały stanowiące akt prawa miejscowego,
stanowiące podstawę prawną obowiązującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Gniewino:
1.
Uchwała nr XXXVIII/296/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 09 kwietnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
2.
Uchwała nr XXXIII/245/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
3.
Uchwała nr XXXVII/289/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
4.
Uchwała nr XXXIII/248/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 listopada 2012 w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów
w
zamian
za uiszczoną opłatę
5.
Uchwała nr XLVI/353/2013 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/248/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30
listopada 2012 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
6. Uchwała nr LXII/431/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 14. 11. 2014 r.
ws. zmiany uchwały ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
7. Uchwała V/42/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 2015-02-18 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty, a także terminu, trybu i częstotliwości uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. WP. z 20. 03. 2015, poz. 909)
Na terenie Gminy Gniewino obowiązuje pojemnikowo - workowy system segregacji
odpadów komunalnych. Systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe, za które
obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przejęła gmina, natomiast
właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są posiadać zawarte indywidualnie
ważne umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie.
Odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych są prowadzone bezpośrednio
od właścicieli nieruchomości: zmieszanych odpadów komunalnych, w wypadku kiedy
właściciel zadeklarował nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zmieszanych z
wyłączeniem frakcji podlegających selekcji, w wypadku kiedy właściciel zadeklarował
selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych,
Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalana według metody
określonej w art. 6j ustawy, tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość „od osoby” uiszczana jest na rzecz gminy, w ustalonej przez radę gminy wysokości.
Uwzględnia nie tylko koszty odbioru i składowania, ale wszystkie koszty związane z
odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Opłatę naliczaną na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi (wg. wzoru podjętego odpowiednią uchwałą), w której właściciele
nieruchomości deklarowali ilość osób zamieszkałych daną nieruchomość należy uiszczać na
rachunek bankowy Gminy Gniewino do 10. dnia każdego miesiąca następującego po danym
okresie rozliczeniowym.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia poniższe
zestawienie:
lp
podstawa prawna

1

2

uchwała nr XXXIII/244/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30
listopada 2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty
uchwała nr LXII/431/2014 Rady Gminy Gniewino z dnia 14. 11.
2014 ws. zmiany uchwały ws. wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty

czas
obowiązywania
opłaty

wysokość opłaty za
odbiór i
zagospodarowanie
odpadów zbieranych
selektywnie

wysokość opłaty za
odbiór i
zagospodarowanie
odpadów
zbieranych
nieselektywnie

01. 07. 2013 –
31. 12. 2014 r.

9 zł

16 zł

od 01. 01. 2015
r.

10 zł

17 zł.

Odpady zbierane selektywnie winny być gromadzone zgodnie z obowiązującym
systemem segregacji oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i

pojemnikach ogólnodostępnych na terenie Gminy Gniewino zgromadzonych w wyspy
(zestaw piłek) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także w trakcie zbiórki
obwoźnej odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych ustalany jest na podstawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie Gniewino:

rodzaj
nieruchomości

domy
jednorodzinne
domy
wielorodzinne

częstotliwość odbioru
komunalnych odpadów
zmieszanych
składowanych w
pojemniku na odpady
zmieszane
raz na dwa tygodnie –
26 tygodni w roku
raz w tygodniu – 52
tygodnie w roku

częstotliwość odbioru
odpadów opakowaniowych
składowanych w worku
na odpady opakowaniowe
zbierane selektywnie

częstotliwość odbioru
odpadów
opakowaniowych
składowanych w worku
na szkło

raz w miesiącu – 12 razy w
roku
raz na dwa tygodnie – 26
tygodni w roku

raz na dwa miesiące – 6
razy w roku
raz w miesiącu – 12 razy
w roku

