Najczęściej zadawane pytania:
Kto ma obowiązek złożyć deklarację?
Deklarację ma obowiązek złożyć każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.
Rozumie się przez to również:
 współwłaścicieli,
 użytkowników wieczystych,
 jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
 inne podmioty władające nieruchomością (np. najemcy).
W przypadku nieruchomości wielolokalowej, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną (zarządca
nieruchomości).

Co oznaczają terminy nieruchomość zamieszkała i niezamieszkała?
Nieruchomość zamieszkała - to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej, zagrodowej (kompleks złożony z budynków mieszkalnych, gospodarskich i inwentarskich) i
wielorodzinnej (blok mieszkalny, budynek wielolokalowy).
Nieruchomość niezamieszkała - to nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności
gospodarczej, sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej, szkoły,
cmentarze, itp.

Od czego zależy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?
Wysokość opłaty uzależniona jest od:
 dla nieruchomości zamieszkałych – liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości;
 dla nieruchomości niezamieszkałych – miesięcznej ilości zadeklarowanych odpadów (wielkości
pojemników).
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Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
 w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
zamieszkują mieszkańcy;
 w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
powstały odpady komunalne;
 w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część
miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, którym nastąpiła zmiana,
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania –
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Kiedy należy złożyć nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?

Nową deklarację należy złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj:
 dla nieruchomości zamieszkałych – liczby osób na niej zamieszkujących;
 dla nieruchomości niezamieszkałych – miesięcznej ilości zadeklarowanych odpadów (wielkości
pojemników);
 zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w przypadku zmiany sposobu
gromadzenia z odpadów niesegregowanych na odpady segregowane i odwrotnie;

Mój syn studiuje w innym mieście, co w tym wypadku? Czy muszę za niego wnosić
opłatę?
Jeżeli dana osoba faktycznie cały miesiąc przebywa poza zgłoszoną nieruchomością nie ma obowiązku
ponoszenia za nią opłaty, należy jednak pamiętać aby osoba ta uiszczała opłaty w miejscu faktycznego
przebywania (w gminie lub mieście w którym mieszka).
Każdy Polak mieszkający w Polsce powinien płacić za odbiór odpadów.

Jeden z domowników cały tydzień przebywa poza domem (np. kierowca), czy muszę za
niego ponosić opłatę?
Tak, ponieważ domownik ten posiada centrum interesów życiowych na danej nieruchomości, a ponadto, gdy
przyjeżdża, tak jak każdy inny domownik produkuje odpady (często je ze sobą przywozi), ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje „opłaty za kilka dni” a ponadto byłoby to
nieuczciwe wobec innych mieszkańców gminy, którzy ponoszą opłaty.

Jakie są skutki niezłożeni deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zostanie określona, w drodze decyzji, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (np.
liczby zameldowanych na terenie nieruchomości osób oraz wg stawki za odpady niesegregowane) w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Jak często i w jakich terminach będą odbierane odpady?
Odpady odbierane będą w terminach uzależnionych od rodzaju zabudowy, i tak :
 z nieruchomości o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej:
o odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) – jeden raz w miesiącu;
o odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, szkło i odpady
opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia – jeden raz w miesiącu;
o odpady biodegradowalne – na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz
na dwa miesiące;
 z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej:
o odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) – stosownie do potrzeb, jednak nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
o odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, szkło i odpady
opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia – stosownie do potrzeb jednak
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
o odpady biodegradowalne – stosownie do potrzeb, na indywidualne zgłoszenie, jednak nie

rzadziej niż dwa razy w miesiącu - w miesiącach maj - wrzesień, w pozostałym okresie 1 raz
w miesiącu.
Pozostałe odpady komunalne:
 meble i odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w terminie określonym w
harmonogramie, przy czym należy pamiętać, iż oddawany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
powinien być kompletny;
 wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jednorazowo maksymalnie po1 sztuce
z każdego rodzaju sprzętu 1 raz w roku), przy czym należy pamiętać, iż oddawany zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny;
 zużyte opony – maksymalnie 4 szt. dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie,
 odpady zielone z pielęgnacji ogrodów oraz odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe – na
indywidualne zgłoszenie;
 pozostałe odpady zbierane selektywnie, tj. przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki,
oleje odpadowe, itp.), zużyte baterie i akumulatory - 1 raz na kwartał w terminie określonym w
harmonogramie.

Co oznacza termin selektywne zbieranie odpadów?
Selektywne gromadzenie to gromadzenie w oddzielnych, o określonych kolorach pojemnikach lub workach
poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:
1. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – worek lub pojemnik zielony;
2. tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, tekstylia – worek lub pojemnik żółty;
3. odpady biodegradowalne – worek lub pojemnik brązowy;
4. pozostałe odpady zmieszane pozbawione frakcji wymienionych w punktach 1-3 – worek lub
pojemnik czarny lub szary.

Gdzie mogę kupić worki lub pojemniki ?
Worki lub pojemniki nie będą w żaden sposób oznakowane (nie będzie logo), w związku z tym można
zakupić je w sklepie lub punkcie handlowym ważne jest, aby zachowane były ustalone przez Radę Gminy
kolory.

Jakiej wielkości mają być worki lub pojemniki ?
Wielkość worków lub pojemników ustala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Białogard (uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013).
Ich minimalna wielkość dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i zagrodowych to:
 dla odpadów zmieszanych minimalna wielkość pojemnika lub worka uzależniona jest od liczby
mieszkańców, tj. 50 litrów na każdego mieszkańca jednak nie mniej niż 120 l pojemnik lub worek na
każdą nieruchomość,
 dla odpadów selektywnych pojemniki lub worki 60 - 120 litrów.

Jeżeli odpady będą gromadzone selektywnie to do worka lub pojemnika na odpady
zmieszane mogę wrzucić wszystko?

Nie, do worka lub pojemnika na odpady zmieszane można wrzucić tylko odpady, których nie można już w
żaden sposób zakwalifikować do żadnej z pozostałych frakcji ( nie mogą być już wtórnie przetworzone).
Ponadto do tego pojemnika nie należy wrzucać baterii, akumulatorów, żarówek, leków, chemikalia, odpadów
remontowo-budowlanych.

Nie będę segregować odpadów, czy w związku z tym do worka lub pojemnika na
odpady zmieszane mogę wrzucić wszystko?
Nie, do worka lub pojemnika na odpady zmieszane zbierane nieselektywnie zabronione jest wrzucanie
baterii, akumulatorów, żarówek, leków, chemikaliów, odpadów pochodzących z remontów budynków.

Zdecyduję się segregować odpady, czy mam obowiązek oddać wszystkie z 4
wymienionych frakcji?
Nie, np. biodegradowalne mogą być składowane na kompostowniku. Ważne jest natomiast, aby nie mieszać
odpadów selektywnych gromadzonych (np. szkła z odpadami z pojemnika żółtego).

Co się stanie w przypadku, gdy gmina nie osiągnie określonego prawem poziomu
segregacji?
Jeżeli gmina nie osiągnie określonego prawem poziomu segregacji zapłaci karę pieniężną, która zostanie
„przeniesiona” na podatników, czyli mieszkańców gminy ponieważ zostaną podniesione stawki opłat za
gospodarowanie odpadów.
Podobnie się stanie, jeżeli suma opłat wniesionych przez mieszkańców okaże się za niska w związku z dużą
ilością odpadów niesegregowanych.

Prowadzę zakład produkcyjny, czy gmina odbierze ode mnie również odpady powstałe
w związku z moja działalnością?
Nie. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady inne niż odpady
komunalne (związane z prowadzoną dzielnością, np. trociny), właściciel nieruchomości zawiera umowę na
odbiór tych odpadów we własnym zakresie na dotychczasowych zasadach.

