Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
210 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym przede wszystkim zorganizowanie przetargu,
celem wyłonienia przedsiębiorcy świadczącego tę usługę. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, którą uiszczają mieszkańcy, jest w głównej mierze zależna od kwoty, jaką w
ofercie złoży przedsiębiorca wygrywający przetarg.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność
gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy itp.), zobowiązani są posiadać indywidualne
umowy na odbiór odpadów.
OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.
Nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku zamiaru prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy wcześniej zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe
deklaracje, wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki.
NOWA DEKLARACJA
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których
zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, celem określenia czy będą kompostować
bioodpady. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim (pok. nr 8), na stronie internetowej Urzędu,
w zakładce Utrzymanie czystości i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest
śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY
Od 1 stycznia 2020r. stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 25 zł na miesiąc od osoby.
Stawka ta obowiązuje, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeśli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze
decyzji naliczana będzie opłata podwyższona w wysokości 50,00 zł miesięcznie od osoby.
Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić kwartalnie gotówką u sołtysa (w przypadku
terenów wiejskich) lub przelewem na indywidualne konto w następujących terminach:
I rata- do 15 marca, II rata-do 15 maja, III rata-do 15 września, IV rata-do 15 listopada.
Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli
w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszczone zostały wyłącznie te odpady, na które
przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.
ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY (KOMPOSTOWNIKI)
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze
zwolnienia w wysokości 2 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość. Zwolnienie to jednak przysługuje dopiero po złożeniu nowej deklaracji, a warunkiem

korzystania ze zwolnienia jest posiadanie kompostownika na nieruchomości i gromadzenie w nim
bioodpadów. Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku są w
całości zwolnieni z obowiązku posiadania worka lub pojemnika koloru brązowego.
ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW
- bez zmian pozostaje częstotliwość odbioru odpadów na terenie miasta Mszczonowa.
- zmienia się częstotliwość odbioru odpadów na obszarach zabudowy jednorodzinnej na terenach
wiejskich – dwa razy w miesiącu odpady będą odbierane w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień i październik.
FRAKCJE ODPADÓW PROBLEMOWYCH typu przeterminowane leki i chemikalia w tym farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia w tym odzież, odpady
niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek są odbierane dwa razy do roku,
w terminach podanych z odpowiednim wyprzedzeniem do wiadomości mieszkańców.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych objęci gminny systemem odbioru odpadów mogą również
przekazywać odpady zebrane selektywnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
w Żyrardowie na ul. Czystej 5 oraz na składowisku odpadów w Słabomierzu- Krzyżówka. Szczegółowe
zasady przekazywania odpadów do PSZOK-ów (w tym także regulamin) dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w zakładce Utrzymanie czystości I na stronie BIP Urzędu
Miejskiego w zakładce Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

