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NOWE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NA TERENIE ZM GOAP
Obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich, bez wyjątku? Tak! Już od 1 września br. na terenie gmin
należących do Związku Międzygminnego (ZM GOAP) zaczną obowiązywać nowe zasady postępowania
z odpadami. Jest to pokłosie zmian, które jeszcze w ubiegłym roku zostały uchwalone przez Sejm
(tj. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Na czym będą polegały zmiany? – Pierwsza i podstawowa wiąże się z faktem, że wszyscy, bez wyjątku są
zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne, bioodpady – mówi Andrzej Springer (Dyrektor Biura ZM GOAP). Pozostałe odpady, które nie stanowią
odpadów niebezpiecznych powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to zarówno
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim obszarze trzeba
będzie zadbać o skrupulatność w prowadzeniu segregacji, gdyż niewłaściwe postępowanie z odpadami, nawet
przez jednego mieszkańca bloku, może rodzić konsekwencje dla pozostałych mieszkańców tej nieruchomości
w postaci podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Kolejna istotna zmiana wiąże się z decyzją, którą muszą podjąć właściciele nieruchomości niezamieszkanych
(w tym ROD-ów), dotyczącą tego, czy dana nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP
systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim. Decyzja ta determinować będzie dalsze kroki: jeśli dana
nieruchomość pozostanie w systemie Związku, jej właściciel zobowiązany będzie do złożenia pisemnego
oświadczenia o chęci przystąpienia do systemu oraz nowej deklaracji. Ponadto właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na
wszystkie frakcje wskazane w deklaracji we własnym zakresie. Od 1 września br. opłata naliczana będzie za
odbiór każdego pojemnika lub worka, każdej frakcji odpadów, dla której będzie on przeznaczony, a nie tak jak
dotychczas – tylko za odpady zmieszane. Warto dodać, że wysokość opłaty reguluje ustawa. Opłata zależna
jest także od wielkości pojemników i częstotliwości odbioru odpadów (te informacje będzie można zawrzeć
w złożonej do ZM GOAP deklaracji).
Właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (w tym ROD-ów), którzy nie wejdą do systemu zorganizowanego
przez ZM GOAP, także czekają zmiany. Muszą oni podpisać umowę z firmą zewnętrzną (wpisaną do Rejestru
Działalności Regulowanej), na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także wyposażyć posesję
w odpowiednią liczbę pojemników. Podpisanie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą nie zwalnia właściciela
nieruchomości z obowiązku gromadzenia odpadów w sposób selektywny oraz przestrzegania zasad
wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku – zaznacza Andrzej Springer – Realizacja tych
obowiązków, a także posiadanie stosownych umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów
będą podlegały kontroli prowadzonej przez naszych pracowników - dodaje Springer.
Również firmy odbierające odpady w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP są, zgodnie z prawem
krajowym, zobligowane do bieżącej kontroli jakości selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców oraz
podmiotów, które zdecydują się pozostać w systemie. Niewłaściwa segregacja będzie wiązała się
z uruchomieniem procedury „naklejkowej”. – Żółta naklejka będzie dla mieszkańca sygnałem, że odpady nie
są umieszczone we właściwych pojemnikach. Właściciel nieruchomości będzie miał jednak czas, aby właściwie

posegregować odpady – wówczas zostaną one odebrane, zgodnie z harmonogramem. W przeciwnym wypadku
czeka go uruchomienie procedury, w efekcie której zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie
odpadami – przekonuje Andrzej Springer. Umieszczenie na pojemniku pomarańczowej naklejki będzie z kolei
znakiem, że w pojemniku znajdują się odpady niewłaściwe, niepodlegające odbiorowi takie jak gruz czy odpady
wielkogabarytowe i muszą one zostać usunięte przed odbiorem odpadów.
W kolejnych tygodniach przeprowadzona zostanie kampania informacyjna związana ze zmianami
w systemie gospodarki odpadami. W ramach działań zaplanowane są m.in.: emisje spotów radiowych
i telewizyjnych, zamieszczenie plakatów i bilboardów w gminach ZM GOAP, czy szeroka kampania
w Internecie.
Szczegółowe informacje nt. wprowadzanych zmian dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych i ROD-ów
są dostępne na: www.goap.org.pl.
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