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O segregacji i odbiorze śmieci

- Przed miesiącem zamieści-
liśmy tekst o nowych zasadach
utrzymania czystości. Przypo-
mnijmy krótko, na czym polegają
zmiany. 

- Od lipca odpowiedzialność za
całą gospodarkę odpadami komu-
nalnymi przejmują samorządy. A
zatem gminy zorganizować muszą
odbiór odpadów z gospodarstw i
firm oraz zadbać o ich wykorzysta-
nie lub utylizację. Mieszkańcy nie
będą podpisywać indywidualnych
umów z firmami wywożącymi
śmieci. W naszym regionie dzie-
więtnaście gmin, w tym także
gmina Osieczna, postanowiły roz-
wiązać ten problem wspólnie. Po-
wołały więc Komunalny Związek
Gmin Regionu Leszczyńskiego. Od
lipca to nie gminy indywidualnie, a
Związek będzie odpowiadał za cały
tak zwany „śmieciowy problem”. 

- W marcu wszyscy właści-
ciele lub zarządcy nieruchomo-
ści są zobowiązani wypełnić i
odesłać do Związku deklaracje.
Powiedzmy raz jeszcze, dla-
czego jest to takie ważne.

- Na terenie gmin należących
do Związku mieszka 256 tysięcy
osób. Wszyscy ci mieszkańcy "pro-
dukują" komunalne odpady. Wła-
dze Związku podjęły uchwałę, że
za wywóz śmieci z posesji płacić
się będzie od osoby. A zatem wła-
ściciel nieruchomości musi w de-
klaracji wpisać, ile osób mieszka w
jego nieruchomości. Powinien
oczywiście zaznaczyć, jeśli któryś
z członków rodziny jest czasowo
nieobecny, jak chociażby student
czy osoba pracująca za granicą.
Płacić będzie bowiem za faktyczną
liczbę osób mieszkających, a więc
wytwarzających odpady na terenie
nieruchomości. Także za tych, któ-
rych na przykład przyjmie na stan-
cję. 

- W deklaracjach właściciele
nieruchomości określają także
czy będą śmieci segregować. 

- I to jest drugi bardzo ważny
powód, dla którego deklaracje są
niezbędne. Zarząd Związku musi
przygotować się do ogłoszenia
przetargów na wywóz odpadów ze
wszystkich nieruchomości. A zatem
musimy wiedzieć, ile śmieci segre-
gowanych i mieszanych będzie się
odbierać, jaki sprzęt muszą zabez-
pieczyć firmy wywozowe, jak ułożą
się trasy odbioru i tak dalej. No a
poza tym deklaracja o segregacji
odpadów daje nam równocześnie
informację o finansowych wpły-
wach za wywóz odpadów. Przypo-
mnę, że za odbiór śmieci
segregowanych właściciele nieru-
chomości płacić będą 9 złotych od
osoby miesięcznie, a za odpady

zmieszane, czyli jeżeli mieszkańcy
nie będą ich segregować, 15 zło-
tych od osoby. Każdy więc wypisu-
jąc deklarację sam obliczy sobie
miesięczny koszt odbioru śmieci z
jego posesji. 

- Rozumiem, że druki deklara-
cji już w teren dotarły?

- Wydrukowaliśmy sto tysięcy
deklaracji i tyle samo kartek z ob-
jaśnieniami dotyczącymi ich wypeł-
niania. Deklaracje są w Urzędach
Gmin oraz w większości wsi, u soł-
tysów. Można je też pobrać ze
stron internetowych Związku i gmin
lub bezpośrednio w naszej siedzi-
bie. O tych deklaracjach informu-
jemy również w Radiu Elka oraz w
lokalnych gazetach, także na wa-
szych łamach. Myślę, że wszyscy
właściciele nieruchomości wiedzą
już, że mają obowiązek je wypełnić
i dostarczyć do Związku najpóźniej
do 29 marca. A powiem jeszcze, że
wypełnione deklaracje można prze-
kazać także za pośrednictwem
gmin, a więc dostarczyć do Urzędu.
Przedstawiciele Związku wypeł-
nione druki odbiorą. 

- Jak deklaracje wypełniać
powinny osoby, które są właści-
cielami kilku obiektów?

- Deklaracja dotyczy jednej nie-
ruchomości. A zatem właściciele
kilku domów lub innych obiektów, w
których powstają śmieci, muszą
wypełnić i przesłać do Związku tyle
deklaracji, ile mają nieruchomości. 

- A co się stanie, jeśli właści-
ciel nieruchomości deklaracji nie
wypełni?

- Przed miesiącem mówiłem
już, że nowe zasady postępowania
ze śmieciami są aktem prawa
miejscowego i nie można od nich
odstąpić. Każdy właściciel czy za-
rządca nieruchomości musi więc
deklarację złożyć. Związek ma
możliwość sprawdzenia wykazu
wszystkich zabudowań w gminie i
porównania deklaracji ze stanem
faktycznym. Jeśli się okaże, że ktoś
nie zgłosił swojej nieruchomości do
Związku i nie podał liczby przeby-
wających tam osób, będziemy do-
chodzić zobowiązań finansowych
na drodze prawnej. Mam jednak
nadzieję że takich przypadków nie
odnotujemy. 

- Porozmawiajmy więc o
samej segregacji. To właściciele
nieruchomości decydują, czy
śmieci będą segregować. 

- Wybierają jedną z dwóch moż-
liwości. Albo segregują śmieci i
płacą 9 złotych od osoby miesięcz-
nie, albo tego nie robią i płacą 15
złotych od osoby. Nie ma możliwo-
ści łączenia tych zasad. Jeśli jed-
nak dom ma współwłaściciela,
wówczas każdy z nich może wy-

pełnić deklarację tylko dla siebie i
zdecydować czy będzie śmieci se-
gregował. A zatem w małych do-
mach, gdzie są dwie lub trzy
rodziny, część mieszkańców może
segregować śmieci, a cześć nie. 

- A co w domach, gdzie jest
więcej rodzin, na przykład w blo-
kach po PGRach?

- Właściciele mieszkań w du-
żych nieruchomościach muszą
wspólnie zdecydować, jaką formę
wywozu śmieci wybiorą. Jeśli na-
leżą do Spółdzielni Mieszkaniowej,
to władze tej spółdzielni - zakła-
dam, że po spytaniu swoich człon-
ków - postanowią o segregowaniu
bądź niesegregowaniu odpadów.
Wiemy jednak, że od lat spółdziel-
nie wystawiają kontenery do segre-
gacji odpadów i duże pojemniki do
śmieci mieszanych. I tak pewnie
pozostanie nadal. Podobnie jest w
wielu wspólnotach mieszkanio-
wych. W wielorodzinnych budyn-
kach nie ma bowiem odbioru
śmieci od indywidualnych właści-
cieli mieszkań.

- Czy to prawda, że każdy wła-
ściciel nieruchomości musi po-
siadać własny pojemnik na
odpady mieszane?

- Tak. I to niezależnie od tego,
czy śmieci segreguje, czy nie. O
tych pojemnikach przy blokach i
wielorodzinnych domach już mówi-
łem. Tam są pojemniki wspólne dla
mieszkańców osiedli i wspólnot.
Natomiast w domach jednorodzin-
nych każdy właściciel musi posia-
dać własny kubeł. Przepisy mówią,
że na jedną osobę zabezpieczyć
trzeba 30 litrów pojemności kubła.
Najmniejszy musi mieć jednak 60
litrów. Wiem, że kubły po przystęp-
nej cenie odkupić można od firm,
które dotąd odbierały śmieci z gos-
podarstw domowych. A dodam
jeszcze, że niezależnie od liczby
wystawianych kubłów właściciel
płaci za wywóz śmieci od osoby.
Kubły będą odbierane z nierucho-
mości raz w tygodniu. 

- Co więc z indywidualną se-
gregacją?

- Właściciele domów jednoro-
dzinnych, którzy zdecydują się na
selektywne zbieranie odpadów,
otrzymają worki na szkło białe,
szkło kolorowe, papier i plastik. Te
worki będą w cenie opłaty za od-
biór. Firma będzie je zabierać
wprost z nieruchomości raz w mie-
siącu. Raz na pół roku będzie
można wystawić odpady wielkoga-
barytowe i raz na pół roku zużyty
sprzęt elektryczny, AGD, telekomu-
nikacyjny itp. Oczywiście jeśli ktoś
będzie miał potrzebę oddania zu-
żytego sprzętu czy na przykład sta-
rych mebli wcześniej niż w

wyznaczonych terminach, będzie
mógł je dowieźć do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych. Takich punktów jak na
razie na naszym terenie jest sześć,
ale w przyszłości utworzymy je w
każdej gminie. Za oddanie tych od-
padów nie będzie się płacić, ale
mieszkaniec sam pokryje koszty
transportu. 

- Wróćmy jeszcze do kubłów.
Dlaczego musi je mieć każdy
właściciel nieruchomości? 

- W gospodarstwie domowym
wytwarza się nie tylko odpady prze-
znaczone do segregacji. Jest jesz-
cze sporo innych śmieci. Jeśli
można je gromadzić na kompos-
towniku a potem przeznaczyć na
nawóz, to bardzo dobrze. Ale gdy
się na kompostownik nie nadają,
trzeba będzie je wrzucać do kub-
łów. Nikt więc nie może z kubła zre-
zygnować. 

- Kto będzie odpady z na-
szych domów odbierał?

- Już wspominałem, że ogło-
simy przetarg na te usługi. Cały
teren podzieliliśmy na pięć sekto-
rów i dla każdego sektora odbędzie
się oddzielny przetarg. Stanąć
mogą do niego firmy, które mają
odpowiednie wyposażenie i bazę.
Wiemy, że jest ponad 30 takich
firm, a kilka z nich może prowadzić
usługi na terenie wszystkich gmin
należących do Związku. Przetargi
rozstrzygniemy najpóźniej na po-
czątku czerwca. Nie będę ukrywał,
że głównym kryterium wyboru firm
będzie proponowana cena. 

- Czy mieszkańcy dowiedzą
się o tych rozstrzygnięciach?

- Przed pierwszym lipca poin-
formujemy mieszkańców, która
firma odbierać będzie od nich
śmieci i w jakich terminach. Wyko-
rzystamy w tym celu radio, gazety,
ulotki. Między innymi podamy te in-
formacje także na łamach gmin-
nych miesięczników. Dodam
jeszcze, że usługi te będą mogły
wykonywać tylko firmy, z którymi
Związek zawrze umowy. Przypo-
mnę więc, że z dniem 30 czerwca
muszą być rozwiązane umowy na
wywóz śmieci zawierane dotąd in-
dywidualnie. 

- Dziękuję za rozmowę. W na-
stępnym wydaniu poproszę o
szczegóły dotyczące wszystkich
spraw finansowych związanych
z wywozem śmieci w tym pro-
blemu odpadów wywożonych z
nieruchomości, w których nikt
nie mieszka. Tam bowiem rozli-
czenia zależeć będą od liczby i
wielkości kubłów. 
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