
Szanowny Mieszkańcu Gminy Gniezno,  

 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w Ŝycie znowelizowana ustawa z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Nowelizacja ww. ustawy wymusza na gminach gruntowną przebudowę 

dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a zmiany są tak 

zasadnicze, Ŝe moŜna śmiało mówić o prawdziwej rewolucji w gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi. 

W 2013 roku w całej Polsce, a tym samym równieŜ w naszej gminie całkowicie 

zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie nowych przepisów 

gmina przejmie władztwo nad odpadami komunalnymi, a właściciele nieruchomości będą 

musieli zapłacić do gminy tzw. podatek śmieciowy. 

Chodzi o to, aby objąć wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów,  

zwiększyć poziom recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a takŜe zredukować 

masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Celem wprowadzenia 

zmian w obowiązujących przepisach jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, 

zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do 

odzysku, całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, prowadzenie 

właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmniejszenie dodatkowych zagroŜeń dla 

środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych. 

BieŜący rok jest czasem na dostosowanie przepisów lokalnych do nowych uregulowań 

prawnych oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród mieszkańców.  

Obecnie odpady komunalne odbierają od nas przedsiębiorstwa na podstawie indywidualnych 

umów. Zmieni się to od 1 lipca 2013 roku. Gminy są zobowiązane do ogłoszenia przetargu, w 

wyniku którego wyłoniona zostanie firma odbierająca śmieci z obszaru gminy. Natomiast od 

mieszkańców za wywóz i unieszkodliwianie odpadów zostanie naliczony i pobrany przez 

gminę tzw. podatek śmieciowy. O tym w jaki sposób będzie on naliczany oraz jaka będzie 

stawka tego podatku zdecyduje rada gminy.  



 Znowelizowana ustawa daje moŜliwość obniŜenia stawki opłaty w stosunku do osób, które 

segregują odpady komunalne. Tak więc selektywna zbiórka odpadów komunalnych będzie 

promowana mniejszym podatkiem śmieciowym. 

 Jeszcze w tym roku Rada Gminy Gniezno musi podjąć szereg uchwał dotyczących 

nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Do uchwał obowiązkowych, które muszą być podjęte do końca 2012 roku zaliczamy m. in.: 

nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który określi wszystkie 

obowiązki, wymagania i zasady w zakresie utrzymania czystości, gromadzenia i 

zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Ponadto niezbędne będzie podjęcie uchwał w sprawie: 

• wyboru metody ustalenia opłaty i oraz stawek opłaty, 

• terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, 

• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

• uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców, 

Obecne trwają prace nad projektami uchwał oraz zmian w regulaminie utrzymania czystości i 

porządku w gminie. 

 

 

 
 


