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Płacimy za śmieci 
Rozmowa z Eugeniuszem Karpińskim, przewodniczącym Zarządu Komu-
nalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

- Obiecaliśmy czytelnikom roz-
mowę na temat opłat związanych z
nowymi zasadami utrzymania
czystości. Powiedzmy jednak na
początek, czy wszyscy właściciele
nieruchomości złożyli deklaracje
dotyczące odbioru odpadów ko-
munalnych z ich posesji.

- Przypomnę, że termin składania
deklaracji minął 29 marca, a zatem
zaledwie cztery tygodnie temu. Teraz
segregujemy te dokumenty, dzielimy
je na gminy i wprowadzamy do kom-
puterowego programu. Dopiero po
zakończeniu tej pracy będziemy
mogli powiedzieć, ile deklaracji do
nas wpłynęło. Wstępnie obliczaliśmy,
że z dziewiętnastu gmin, które przy-
stąpiły do Związku, powinno być ich
od 60 do 80 tysięcy. Czy tyle jest,
okaże się wkrótce.

- Związek ma oczywiście możli-
wość sprawdzenia, czy wszystkie
nieruchomości, w których wytwa-
rza się śmieci, zostały w deklara-
cjach zgłoszone?

- Z tym nie będzie żadnego kło-
potu. Dane o nieruchomościach znaj-
dują się w wielu gminnych
ewidencjach. Jest ewidencja geode-
zyjna, jest wykaz osób płacących po-
datek od nieruchomości, a jeśli
prowadzą w nich działalność gospo-
darczą, to także rejestr tej działalno-
ści, wreszcie jest ewidencja
meldunkowa. Tak więc nie ma możli-
wości, aby jakakolwiek nieruchomość
zniknęła ze spisu obiektów. Te dane
będziemy weryfikować w ciągu naj-
bliższych miesięcy. Na razie rejestru-
jemy dostarczone do nas deklaracje. 

- Wróćmy więc do spraw finan-
sowych. Za odbiór śmieci z po-
sesji płacić musi każdy?

- Ten obowiązek spoczywa na
właścicielu nieruchomości. Najczę-
ściej są to osoby prywatne i prawne,
czasem zarządcy lub administratorzy
obiektów. W naszym regionie zdecy-
dowana większość osób zobowiąza-
nych do płacenia za odbiór śmieci to
właściciele domów jednorodzinnych.
Płacą za każdą osobę mieszkającą w
ich domu. Jeśli segregują śmieci,
płacą 9 złotych miesięcznie od osoby,
a jeśli nie segregują, płacą 15 złotych
miesięcznie. W deklaracjach sami
więc obliczyli, ile będzie ich koszto-
wać wywóz śmieci z posesji. 

- Znam właścicieli domów, któ-
rzy uważają, że płacić powinni
tylko za siebie. W deklaracjach
zgłosili więc dwie osoby, mimo że
w ich domach mieszkają dorosłe
dzieci z rodzinami. Tłumaczyli mi,
że dzieci powinny płacić same za
siebie. Czy mają rację?

- Niestety, nie mają racji. Właści-
ciel nieruchomości jest zobowiązany
zapłacić za każdą osobę w domu.
Jeśli na przykład mieszka z żoną,

synem, synową i dwójką wnucząt,
zapłacić musi za sześć osób. Z tego
obowiązku nikt właściciela nie zwolni.
Gdy więc wypełnił deklarację tylko
dla siebie i żony, postąpił niezgodnie
z prawem. Powinien jak najszybciej
przesłać nam nową, skorygowaną,
rzetelnie wypełnioną deklarację. Bar-
dzo szybko bowiem porównamy
dane z deklaracji z zameldowaniem i
prześlemy wezwanie do zapłaty za
niezgłoszonych mieszkańców. Kwota
ta będzie oczywiście większa o od-
setki i koszty wezwania. A poza tym
zobowiązanie właściciela liczyć bę-
dziemy jak za odbiór odpadów niese-
gregowanych, bo przecież nie
będziemy mieli żadnej wiedzy o se-
gregacji śmieci przez te osoby. Przy-
pomnę też, że dane w deklaracjach
właściciele wpisywali pod rygorem
odpowiedzialności karnej. Tak więc
naprawdę nie warto podawać nie-
prawdziwych liczb, bo takie postępo-
wanie może również skutkować
wystawieniem mandatu. Mam jednak
nadzieję, że właściciele nieruchomo-
ści, o których pani mówi, źle wypełnili
deklarację z powodu nieznajomości
przepisów, a nie z chęci oszustwa. A
jeśli tak, to pomyłkę mogą szybko na-
prawić. 

- Czy Związek będzie zawierał
umowy na odbiór śmieci z po-
szczególnych posesji?

- Nie będzie żadnych dodatko-
wych umów. Zobowiązaniem do pła-
cenia za odbiór odpadów
komunalnych jest deklaracja. Właści-
ciel nieruchomości płaci taką kwotę,
jaką sam wyliczył i podał w deklaracji.
Związek ma oczywiście obowiązek
sprawdzenia tych danych. Za śmieci
płacić więc będzie tak jak za podatek
od nieruchomości. Nie będziemy też
wysyłać żadnych rachunków ani fak-
tur. 

- W jakim terminie właściciel
zobowiązany jest płacić za odbiór
śmieci?

- Zawsze do 15 każdego mie-
siąca. Pierwszą wpłatę należy więc
uiścić do 15 lipca bieżącego roku.
Nie ma jednak żadnych przeciw-
wskazań, by właściciele płacili za
kilka miesięcy od razu. Korzystne to
będzie zwłaszcza dla osób samo-
tnych, które co miesiąc wysyłając 9
lub 15 złotych muszą również pokryć
koszty przesyłki. Pieniądze będziemy
bowiem przyjmować tylko przelewem
bankowym, poprzez pocztę lub inter-
net. W siedzibie Związku nie będzie
kasy dla bezpośrednich wpłat. 

- Czy mieszkańcy dowiedzą się,
na jakie konto będą wysyłać pie-
niądze?

- Jeszcze przed 1 lipca każdy
właściciel nieruchomości, który do-
starczył do nas deklarację, otrzyma
przesyłkę od Związku. Będzie w niej

informacja o tym, jaka firma i w jakich
terminach odbierać będzie z domu
odpady zmieszane. Podamy też ter-
miny odbioru śmieci segregowanych,
wielkogabarytowych i elektrycznych.
Dołączymy do przesyłki ulotkę o se-
gregacji śmieci. No i oczywiście po-
damy konto, na które trzeba będzie
wpłacać należności.

- Władze Związku podjęły de-
cyzję o ulgach w opłatach dla ro-
dzin wielodzietnych. Kogo ta ulga
dotyczy?

- Jeśli rodzina ma więcej niż troje
dzieci w wieku do 18 lat, to nie płaci
za czwarte, piąte i kolejne niepełno-
letnie dziecko. Ale jeśli któreś z nich
skończy 18 lat, to oczywiście trzeba
ten fakt zgłosić i przesłać nową, sko-
rygowaną deklarację uwzględniającą
opłatę za dodatkową dorosłą już
osobę. Ulga dotyczy więc tylko ro-
dziny, która w danym czasie ma wię-
cej niż troje nieletnich dzieci.

- A co wówczas, jeśli ktoś z
mieszkańców nieruchomości wy-
jeżdża na dłużej?

- Wszystkie zmiany należy prze-
słać w korekcie deklaracji. Dotyczy to
na przykład wyjazdu jednej z osób do
pracy, na studia, na dłuższy pobyt za
granicę, i tak dalej. Wtedy zgłasza się
fakt zmniejszenia liczby osób, za
które wnosi się śmieciowe opłaty. Po-
dobnie jest, jeśli kogoś do mieszka-
nia przyjmujemy. Przepisy mówią, że
w ciągu 14 dni należy o zmianach po-
wiadomić Związek i ponosić niższą
lub wyższą opłatę. 

- W nieruchomościach, gdzie
nie ma działalności gospodarczej,
właściciele płacą za odbiór śmieci
wyłącznie od osoby?

- Tak. Nie ma znaczenia, ile
śmieci zgromadzą przez miesiąc.
Przypomnę, że kubły z odpadami
zmieszanymi odbierane będą co ty-
dzień, a worki ze śmieciami segrego-
wanymi raz w miesiącu. Właściciel
zawsze wnosi opłaty liczone od liczby
osób mieszkających w domu. 

- Inaczej jednak problem wy-
gląda, jeśli w nieruchomości jest
na przykład sklep, warsztat lub
inna firma.

- Wówczas właściciel płaci za od-
pady wytwarzane w mieszkaniu, więc
liczone od osoby i za odpady wytwo-
rzone w wyniku działalności gospo-
darczej od kubła. Dla przykładu, jeśli
rodzina liczy pięć osób i segreguje
śmieci, płaci miesięcznie 45 złotych.
A ponadto płacić musi za śmieci,
które powstają w firmie. Te drugie
gromadzi w co najmniej 60-litrowym
pojemniku. Jeśli je segreguje, to za
jednokrotne opróżnienie takiego po-
jemnika płaci 11 złotych, a bez se-
gregacji 17 złotych. Im większy
pojemnik na śmieci, tym wyższe
opłaty. Cennik opróżniania pojemni-

ków znajduje się na stronie interne-
towej Związku (www. kzgrl. pl). 

- Powiedzmy jeszcze, jak obli-
cza się koszt odbioru śmieci z nie-
ruchomości, w których nikt nie
mieszka.

- Mówimy oczywiście o nierucho-
mościach, gdzie tworzą się śmieci, a
więc zakładach produkcyjnych, szko-
łach, budynkach administracyjnych,
świetlicach, domkach letniskowych i
tak dalej. Tam koszt odbioru śmieci li-
czony będzie tylko od ilości i wielko-
ści pojemników. Z tych obiektów
odbierać będziemy wyłącznie odpady
zmieszane. Zgromadzenie Związku
podjęło decyzję, że kubły opróżniane
będą w tych obiektach raz w mie-
siącu. 

- Czy to znaczy, że segrego-
wane śmieci będzie trzeba z tych
nieruchomości wywozić samemu?

- Tak. Właściciele czy dzierżawcy
obiektów, w których nikt nie mieszka,
będą wywozić z nich śmieci segrego-
wane na własny koszt. Trzeba je bę-
dzie dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. W tym punkcie od-
pady zostaną odebrane nieodpłatnie.
Dla gmin powiatu leszczyńskiego naj-
wygodniej będzie je odwieźć do Trze-
bani. 

- Jaka jest szansa, że koszty
związane z odbiorem i zagospoda-
rowaniem odpadów komunalnych
będą mniejsze?

- Związek dysponuje tylko pie-
niędzmi pobranymi od właścicieli nie-
ruchomości. Nie ma innych źródeł
dochodu. Za zebrane pieniądze po-
krywa więc transport, koszty zagos-
podarowania śmieci oraz koszty
administracyjne. Przyjętą stawkę
opłat ustaliliśmy na podstawie prze-
widywanych ilości wytworzonych i ze-
branych w regionie odpadów. Teraz
będziemy ogłaszać przetargi dla firm
odbierających śmieci i obliczać
koszty za wywóz i zagospodarowanie
odpadów segregowanych i niesegre-
gowanych oraz wielkości przycho-
dów, czyli opłat od właścicieli
nieruchomości. Być może okaże się,
że podstawową stawkę opłat będzie
można zmniejszyć. Ale istnieje też
odwrotna sytuacja, pieniędzy może
być za mało. Tak więc pierwsze trzy
miesiące funkcjonowania ustawy
zweryfikują podjęte decyzje. My po-
staramy się zarządzać związkowym
budżetem po gospodarsku i rzetelnie. 

- Dziękuję za rozmowę. Za mie-
siąc poproszę o szczegóły doty-
czące samej segregacji, a pod
koniec czerwca o harmonogram
odbioru śmieci dla poszczegól-
nych wsi.
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