Urząd Gminy Stara Biała informuje, że w drugiej połowie maja do właścicieli
nieruchomości tzw. mieszanych dostarczane będę informacje o włączeniu ich do gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W dniu 11 lutego 2021 r. Rada Gminy Stara Biała postanowiła o objęciu od 1 lipca
2021 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości tzw.
mieszane, tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Uchwała Nr 188/XXII/21)
Do tej pory, właściciele nieruchomości mieszanych, w części niezamieszkałej nieruchomości,
zobowiązani byli, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
do zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne na terenie danej gminy,
wpisanym do rejestru działalności regulowanej, a także posiadania dowodów uiszczania opłat
za świadczone usługi.
Od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości mieszanych przejmie gmina. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z części niezamieszkałych nieruchomości mieszanych, gmina zapewni
odbiór odpadów komunalnych:
 papieru, zbieranego w pojemniku koloru niebieskiego z napisem „Papier”,
 metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, zbieranych w pojemniku
koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 szkła, zbieranego w pojemnikach koloru zielonego z napisem „Szkło”,
 ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy, zbieranych
w pojemnikach koloru brązowego z napisem „Bio”,
 powstałych w wyniku wysegregowania odpadów komunalnych, oznaczonych jako
„Pozostałości z sortowania”.
Do obowiązku właścicieli ww. nieruchomości należeć będzie jak dotychczas wyposażenie
nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, utrzymanie tych pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Szczegółowe informacje dotyczące ilości i pojemności pojemników zostały określone
w obowiązującym od 1 lipca 2021 r. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Stara Biała (Uchwała Nr 195/XXIII/21) oraz uchwale Rady Gminy Stara Biała
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (…) (Uchwała Nr 198/XXIII/21).
Wzór deklaracji będzie dostępny (Uchwała Nr 197/XXIII/21)
 od 1 czerwca 2021 r. na stronie www urzędu gminy, w urzędzie gminy,
 od 1 lipca 2021 r. na platformie ePUAP.

Biorąc powyższe pod uwagę właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są do
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu
Gminy Stara Biała w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. osobiście, pocztą,
elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną,
w celu przekazania ww. dokumentów, zachęcamy do skorzystania z drogi elektronicznej za
pośrednictwem e-PUAP.
Przy składaniu deklaracji proszę pamiętać, że dotyczy ona części zamieszkałej (opłata od
osoby) i dla części niezamieszkałej (opłata za pojemnik), a opłata w nowej wysokości (suma
opłat za mieszkańców i pojemniki) obowiązuje od 1 lipca 2021 r.
Stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkiwanej przez mieszkańców (także w części
zamieszkałych tzw. nieruchomości mieszanych) (Uchwała Nr 189/XXII/21) :
 zabudowa jednorodzinna 33,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość;
 zabudowa wielolokalowa 25,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość;
Wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku
(dot. tylko nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi), wynosi
8,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, liczona miesięcznie od każdego
pojemnika o określonej pojemności (Uchwała Nr 196/XXIII/21)






o pojemności 120 l – w wysokości 6,34 zł,
o pojemności 240 l – w wysokości 12,69 zł,
o pojemności 400 l – w wysokości 21,16 zł,
o pojemności 660 l – w wysokości 34,92 zł,
o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł.

Jednocześnie przypominamy, że dotychczasowe umowy zawarte na odbiór odpadów
komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej nie ulegają
automatycznemu rozwiązaniu i należy je rozwiązać z końcem czerwca 2021 r.
Jednocześnie, Urząd Gminy przypomina, iż wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani
są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach, zapewniających
zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych
procesów ich przetwarzania. W przypadku stwierdzenia nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie naliczona podwyższona (dwukrotnie)
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

