
Szanowni Mieszkańcy Gminy GRUDUSK! 
 

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów 

komunalnych. Obowiązek ten został nałożony na gminy ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku                

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw. 

Deklaracje zamiast umów 
 

 Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Grudusk 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg. wzoru 

ustalonego przez Radę Gminy Grudusk, w terminie do 15 kwietnia 2013 roku, 

 Opłata za gospodarowanie odpadami obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość, 

 W deklaracji właściciel nieruchomości deklaruje czy odpady będzie zbierał selektywnie, 

czy nie, 

 W deklaracji samodzielnie dokonuje obliczenia wysokości opłaty, stosując odpowiednią 

stawkę, ustaloną przez Radę Gminy, dla odpadów zbieranych selektywnie lub dla 

odpadów zmieszanych, 

 Zadeklarowana przez właściciela wysokość opłaty jest kwotą, którą winien wpłacać                     

w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Gminy, bez wzywania, z częstotliwością                       

i w terminach określonych w uchwale Rady Gminy Grudusk (tj. do 15 dnia każdego 

miesiąca). 

 W ten sposób właściciel wymierza sobie opłatę i samodzielnie spełnia ustawowy 

obowiązek ponoszenia na rzecz gminy opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

 Gdy liczba mieszkańców zamieszkałych w gospodarstwie domowym jest mniejsza 

lub równa 5 

 

Wysokość stawki opłaty wynosi:  

 9 zł mieszkańca/miesiąc   

za odpady zmieszane (mieszkańcy nie wystawiają worków z odpadami segregowanymi). 

 

 7 zł/mieszkańca/miesiąc   

za worki z odpadami segregowanymi i pojemnik z pozostałymi odpadami zmieszanymi  

 

Jeśli właściciel gospodarstwa domowego zadeklaruje, że będzie oddawał odpady zmieszane - 

mnoży liczbę osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym przez 9zł, natomiast, jeśli 

właściciel gospodarstwa domowego zadeklaruje, że będzie segregował odpady - mnoży 

liczbę osób przez 7 zł 

(Stawkę opłaty należy pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość). 

 

 Gdy liczba mieszkańców zamieszkałych w gospodarstwie domowym wynosi więcej 

niż 5 osób 

 

W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane będą w sposób zmieszany miesięczna stawka 



opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 50 zł od jednego gospodarstwa 

domowego. 

Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane będą w sposób selektywny miesięczna stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 40 zł od jednego gospodarstwa 

domowego. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub 

niespokrewnionych, mieszkających razem na danej nieruchomości i wspólnie utrzymujących 

się. 

 

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje oddawanie odpadów selekcjonowanych to będzie 

zobowiązany przygotować do odbioru odpady w następujący sposób: 

 odpady z tworzyw sztucznych i metalu – zbierane do worków koloru żółtego, 

 odpady z papieru, tektury, opakowania wielomateriałowe – zbierane do worków 

koloru niebieskiego,  

 odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego - zbierane do worków koloru zielonego 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - zbierane do worków koloru 

brązowego, jeżeli nie będą kompostowane na terenie nieruchomości.  

 

Odpady opakowaniowe powinny być oczyszczone z resztek substancji i zgniecione. Worki do 

selektywnej zbiórki dostarczy mieszkańcom nieodpłatnie przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne. 

 

Jeżeli okaże się, że z deklaracji wynika, iż odpady miały być posegregowane i naliczona była 

niższa stawka, a oddane zostaną odpady zmieszane, wówczas przedsiębiorca odbierający 

odpady zgłosi ten fakt do Urzędu. Wówczas zostanie naliczona stawka za odpady zmieszane, 

tj. wg obowiązującej aktualnie uchwały 9 zł od mieszkańca. 

W przypadku nie złożenia w wyznaczonym terminie w/w deklaracji – zostanie 

wystawiona decyzja wymiarowa, w której Wójt określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach                     

o podobnym charakterze. 

Do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy zostanie 

dostarczany szczegółowy harmonogram odbioru następujących odpadów: papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji                  

i odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki                         

i chemikalia, popiół, budowlane i rozbiórkowe, zmieszane (niesegregowane).   

Ponadto 

Gmina zobowiązana jest do zorganizowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy będą mogli dodatkowo za darmo oddać 

posegregowane odpady. 

Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać: 

 koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

 koszty utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

 koszty obsługi administracyjnej całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w gminie. Koszty tej obsługi obejmować będą obsługę interesantów, obsługę biurową, 

druk deklaracji, zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, koszty 

windykacji opłat.  

Rada Gminy Grudusk w drodze uchwały podjęła decyzję, że odpady komunalne będą 

odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady: sklepy, 



apteki, szkoły itp. (prowadzący działalność gospodarczą), będą zobowiązani podpisać 

indywidualną umowę na odbiór odpadów z prowadzonej działalności z podmiotem 

uprawnionym do ich odbioru tj. posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej 

prowadzonego przez Wójta Gminy Grudusk do pobrania tutaj. 

Wprowadzane zmiany mają zmniejszyć zjawisko pozbywanie się odpadów komunalnych                   

w sposób niezgodny z prawem, np. przez podrzucanie ich w miejsca do tego celu 

nieprzeznaczone, czy spalanie w domowych piecach oraz zwiększyć poziomy odzyskiwanych 

surowców wtórnych i ograniczyć składowanie odpadów na wysypiskach. 

 

UWAGA! 

W ramach opłaty od właściciela nieruchomości zamieszkałej odebrane zostaną wszystkie 

wystawione odpady komunalne, bez względu na ich ilość.    
 

Informację opracowała: Bożena Rogowicz 


