INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,
SPOSOBACH ROZLICZANIA NIERUCHOMOŚCI
ORAZ ZMIANACH W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZĄDKU NA TERENIE GMINY REWAL
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy w Rewalu zawiadamia, iż podczas XVLI Sesji
Rady Gminy, dnia 29 listopada 2013 roku podjęto pakiet uchwał dotyczących regulacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie gminy Rewal. Zmiany te wynikały z analizy pierwszego półrocza działania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Rewal w szczególności okresu letniego, który jest okresem wzmożonej produkcji odpadów komunalnych na terenie gminy
Rewal. Rada Gminy w Rewalu podjęła następujące uchwały:
1)

UCHWAŁA NR XLVI/348/13 W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWEK OPŁATY ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI

W uchwale tej określono nowy sposób rozliczania nieruchomości o charakterze mieszanym (nieruchomość która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość , na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, np. nieruchomość na
której zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza). Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z w/w uchwałą, dla nieruchomości
mieszanych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc cała nieruchomość podlega rozliczaniu tzw. „systemem wodnym”.
Sposób rozliczania nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozostaje bez zmian. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszałych oraz nieruchomości mieszanych
wynosi 7 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 5 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.
Informujemy, że zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowanie
zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni (należy podać zużycie wody za 2013 r.), ustalone w oparciu o wodomierz główny, z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej ( np. zużytej na cele ogrodnicze). Ponadto w przypadku braku opomiarowania zużycia wody na
nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, ustalono iż podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę przebywająca na nieruchomości.
Sposób rozliczania nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne pozostaje bez zmian. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty
za dany pojemnik. Ustalono stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a)
b)
c)
d)

pojemności 60 l w kwocie 12 zł,
pojemności 120 l w kwocie 21 zł,
pojemności 240 l w kwocie 39 zł,
pojemności 1100 l w kwocie 170 zł.

Jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny ustalono
stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a)
b)
c)
d)

pojemności 60 l w kwocie 9 zł,
pojemności 120 l w kwocie 16 zł,
pojemności 240 l w kwocie 30 zł,
pojemności 1100 l w kwocie 131 zł.

2)

UCHWAŁA NR XLVI/349/13 W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMNIY REWAL

W nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal usystematyzowano zasady dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Rewal a także ładu i porządku. Najważniejszymi zmianami zawartymi w zmienionym Regulaminie jest
nowy podział selektywnie zbieranych odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz zmiana częstotliwości
odbioru odpadów.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą następujące frakcje
odpadów:
a)
b)
c)
d)

tektura i papier, które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO,
metal, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne, które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru
ŻÓŁTEGO (dotychczas odpady gromadzone były w worku koloru czerwonego),
opakowania szklane (bezbarwne i kolorowe), które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru ZIELONEGO,
odpady ogrodowe ulegające biodegradacji (liście, trawa), które należy gromadzić w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO.

Zmiana zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynika z potrzeby ujednolicenia systemu z zasadami przyjętymi przez Celowy
Związek Gmin RXXI w Nowogardzie, którego Gmina Rewal jest członkiem. Odbiór worków koloru czerwonego będzie prowadzony do
czasu wyczerpania zapasów. Jednocześnie przypominamy, iż worki do selektywnej zbiórki odpadów można pobierać w siedzibie Spółki
Wodociągi Rewal, ul. Poznańska 31 w Pobierowie.
Inne odpady zbierane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal należy przekazać do zagospodarowania w następujący sposób:
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

przeterminowane leki należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pobierowie lub do pojemników
zlokalizowanych w aptekach bądź ośrodkach zdrowia zlokalizowanych na terenie gminy;
zużyte baterie należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pobierowie lub do pojemników zlokalizowanych
w sklepach, w Urzędzie Gminy bądź w szkołach,
zużyte akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów w Pobierowie. Dodatkowo dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem wskazanym na stronach
internetowych urzędu oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady będą one odbierane bezpośrednio z nieruchomości w czasie
zbiórek objazdowych,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pobierowie. Dodatkowo
dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem wskazanym na stronach internetowych urzędu oraz przedsiębiorcy odbierającego
odpady będzie on odbierany bezpośrednio z nieruchomości w czasie zbiórek objazdowych,
meble i inne odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Pobierowie. Dodatkowo dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem wskazanym na stronach internetowych urzędu oraz
przedsiębiorcy odbierającego odpady będą one odbierane bezpośrednio z nieruchomości w czasie zbiórek objazdowych,
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów w Pobierowie,
zużyte opony należy zostawić w punktach wymiany opon lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pobierowie.
Dodatkowo dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem wskazanym na stronach internetowych urzędu oraz przedsiębiorcy
odbierającego odpady będzie on odbierany bezpośrednio z nieruchomości w czasie zbiórek objazdowych.
odpady budowlane i rozbiórkowe niepochodzące z gospodarstw domowych należy gromadzić w specjalnych kontenerach
i przekazywać podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub transportu na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela na
jego koszt.
odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny niepochodzący z gospodarstw domowych należy
przekazywać podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub transportu na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela na
jego koszt.

Ponadto w nowym Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie gminy Rewal ustalono następujące minimalne częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych :

Nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe (tzw. nieruchomości mieszane) oraz nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Rodzaj odpadów

Zmieszane odpady
komunalne

Nieruchomości
zamieszkałe

1 x na tydzień

Gastronomia,

Wszystkie pozostałe nieruchomości ujęte w Regulaminie utrzymania czystości
porządku na terenie gminy Rewal w § 9 ust 2.

7 x w tygodniu w sezonie letnim/
1 x w tygodniu poza sezonem

2 x w tygodniu w sezonie letnim/
1 x w tygodniu poza sezonem

Opakowania szklane
(bezbarwne i kolorowe)

Papier i tektura
(w tym opakowania)

2 x na miesiąc

2 x w tygdniu w sezonie letnim1 /
2 x w miesiącu poza sezonem

2 x w tygodniu w sezonie letnim/
2 x w miesiącu poza sezonem

Odpady ogrodowe
ulegające biodegradacji

Metal, opakowania
wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne

Za sezon letni przyjęto okres od 1 lipca do 31 sierpnia. Jako gastronomię rozumie się ogół zakładów publicznego żywienia: barów, stołówek,
bufetów oraz działalność usługowa związana z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji
w restauracjach, włączając w to restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos” z lub bez miejsc do siedzenia.

3)

UCHWAŁA NR XLVI/350/13 W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW,
W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODARWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I.

RODZAJ ORAZ ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W uchwale tej ustalono, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1)

2)

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:
a)

niesegregowane zmieszane odpady komunalne

b)

selektywnie zbierane odpady komunalne:

papier i tektura w tym opakowania z papieru i tektury ,

opakowania ze szkła

zmieszane odpady opakowań:
o
w tym tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
o
metale
o
opakowania wielomateriałowe,

odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji

w systemie zbiórki objazdowej:





zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony zużyte opony,

3)

W punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:














II.

papier i tektura w tym opakowania z papieru i tektury w ilości nieograniczonej,
opakowania ze szkła w ilości nieograniczonej,
szkło w ilości nieograniczonej,
tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych w ilości nieograniczonej,
metale oraz opakowania z metali opakowania wielomateriałowe w ilości nieograniczonej,
odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji w ilości nieograniczonej,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej,
odpady wielkogabarytowe w ilości 10 sztuk/rok
zużyte baterie i akumulatory w ilości – 1 akumulator rocznie, baterie w ilości nieograniczonej,
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 2 m3 rocznie
leki w ilości nieograniczonej
odzież i tekstylia w ilości nieograniczonej
zużyte opony w ilości 4 sztuk /rok.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości została
wskazana w tabeli powyżej. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą co najmniej 2 razy w roku. Odbiór odpadów
komunalnych z terenów plaż i kąpielisk a także ulic odbywać się będzie z częstotliwością zapewniająca utrzymanie czystości i porządku.
Odbiór odpadów komunalnych powstałych w trakcie imprez odbywać się będzie na bieżąco oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Odbiór
odpadów z terenów zamkniętych należy dostosować według potrzeb z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku.
III.

SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK jest elementem wspomagającym system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i miejscem czasowego magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rewal a także miejscem czasowego magazynowania i przygotowywania do odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych pochodzących z terenów użyteczności publicznej. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Rewalu a także na stronie internetowej gminy umieszczony zostanie wykaz odpadów oraz
zasady ich przyjmowania a także godziny otwarcia PSZOK-u. Właściciele nieruchomości mają możliwość we własnym zakresie i na własny
koszt dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne do PSZOK-u w godzinach jego otwarcia.
4)

UCHWAŁA NR XLVI/351/13 W SPRAWIE DODATKOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE ODBIORU
ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW ORAZ WYSOKOŚCI
CEN ZA TE USŁUGI

Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkową usługę świadczoną przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów Zgodnie z uchwałą nr XLVI/351/13 w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te
usługi, właściciel nieruchomości może zgłosić zapotrzebowanie na następujące rodzaje dodatkowych usług:








jednorazowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemniku lub worku o pojemności 60 litrów - 9,00 zł
jednorazowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemniku lub worku o pojemności 120 litrów - 16,00 zł
jednorazowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemniku lub worku o pojemności 240 litrów - 30,00 zł
jednorazowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemniku lub worku o pojemności 1100 litrów - 131,00 zł
podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe - 150,00 zł/ 1 Mg,
podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe - 344,00 zł/ 1 Mg,
podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady wielkogabarytowe - 409,00 zł/ 1 Mg,

Usługi dodatkowe wykonywane są na wniosek właściciela nieruchomości. Wniosek można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej :
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/menu/89 - zakładka usługi dodatkowe.

5)

UCHWAŁA NR XLVI/352/13 W SPRAWIE ZMIANY WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKLADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z przyjęciem przez Radę Gminy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., każdy właściciel nieruchomości musi ponownie złożyć deklarację o wysokości opłaty. Deklaracja stanowi tytuł wykonawczy,
na podstawie którego właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację można złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożenie
deklaracji elektronicznie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszonego na ePUAP. Złożenie deklaracji w takiej formie wymaga podpisania formularza elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
Nową deklarację należy złożyć do 15 lutego 2014 r. Dopiero po złożeniu nowej deklaracji właściciel nieruchomości będzie mógł regulować opłatę w wysokości wynikającej z niższych stawek.
Druk nowej deklaracji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej : http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/menu/89 - w zakładce deklaracja.

Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 10 - go dnia każdego miesiąca. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu:

33 9376 0001 2002 0010 5242 0013
z dopiskiem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, imię , nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy wpłata.

