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REWOLUCJA ŚMIECIOWA
W POLSCE
ZMIANY
JAKIE CZEKAJĄ MIESZKAŃCÓW
OD 1 LIPCA 2013 ROKU

Szanowni Państwo!
Wprowadzone w Polsce zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają
sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy
mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie
poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i
należy je ponownie wykorzystywać. Nowy system, wymagając od nas właściwego postępowania
ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których
będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.
Do tej pory umowy na wywóz śmieci podpisywali właściciele nieruchomości. Od 1 lipca 2013 r.
zrobi to gmina, a firma wybrana w konkurencyjnym przetargu będzie odbierać odpady od
wszystkich właścicieli nieruchomości. W zamian za w/w usługę wszyscy mieszkańcy gminy
będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będącej de facto „podatkiem
śmieciowym”. Naszym celem jest by poziom opłat był jak najmniejszym obciążeniem dla
mieszkańców i dołożymy wszelkich starań by cel ten osiągnąć.
Mieszkańców gminy czekają więc istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami w
gospodarstwach domowych. Mam nadzieję, że ta broszura przybliży państwu specyfikę tych
zmian, choć mam pełną świadomość, że w istniejącym porządku prawnym wciąż pojawia
się wiele pytań i wątpliwości w związku z wdrożeniem nowych zasad gospodarowania. Mam
nadzieję, że uda się pokonać wszystkie bariery i system zacznie funkcjonować sprawnie i nie
przysporzy społeczności gminy większych problemów.
Zachęcam zatem do lektury i pamiętajmy, że śmieci mają swoich właścicieli. To, co codziennie
trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale nie znika z naszego środowiska naturalnego.
Dołóżmy starań aby środowisko wokół nas pozostało czyste.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Ośna Lubuskiego
Stanisław Kozłowski
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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 2012.391 ze zm.) zakłada, iż od 1
lipca 2013 r. gospodarowaniem odpadami na terenie gminy będzie zajmowała się samodzielnie gmina a nie jak dotychczas
przedsiębiorcy czy Celowy Związek Gmin CZG-12. Odpowiedzialny za gospodarkę odpadami tj. gmina:
1) wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę – operatora, który zajmie się odbiorem odpadów,
2) zorganizuje lokalny PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
3) zapewni obsługę administracyjna nowego systemu.
Ustawodawca przewidział, że koszty obsługi nowego sytemu pokryją właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy.
W związku z tym każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do wniesienia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi potocznie nazywanej „podatkiem śmieciowym”. Nie bez przyczyny opłata ta nazywana jest potocznie podatkiem.
Jest to obowiązkowa, powszechna wpłata podlegająca w przypadku unikania jej zapłaty ściągnięciu na podstawie postępowania
egzekucyjnego w administracji i postępowania komorniczego. W zamian za wnoszoną opłatę mieszkaniec otrzyma określona
usługę, o której mowa w dalszej części broszury.
Żeby wprowadzić nowy system w życie konieczne jest przejście kilku etapów wdrożenia nowych przepisów w ściśle określonych
terminach:
do 31 grudnia 2012 r. – podjęcie 5 obowiązkowych uchwał przez Radę Miejską tj.
1) w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie;
2) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
4) w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
do 28 lutego 2013 r. – każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
do 30 czerwca 2013 r. – ostateczny termin podpisania umowy pomiędzy gminą a przedsiębiorcą, który będzie zajmował się
wywozem odpadów komunalnych
do 30 czerwca 2013 r. - wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni zakończyć umowy z dotychczasowymi
przedsiębiorcami (UWAGA! – trzeba każdorazowo sprawdzić jaki termin wypowiedzenia obowiązuje w Państwa w umowach)
Nie rozwiązanie umowy z dotychczasowym przedsiębiorcą będzie skutkować tym, iż mieszkaniec od 1 lipca 2013 r. będzie
zmuszony do ponoszenia dwóch opłat: nowej opłaty śmieciowej do gminy oraz dotychczasowej płaconej do firmy wywozowej
(do czasu rozwiązania umowy).
1 lipca 2013 r. – rusza nowy system gospodarowania odpadami i od tego właśnie dnia powstaje obowiązek wnoszenia opłaty na
rzecz gminy;
– otwarcie PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) dla mieszkańców gminy.

ILE ZAPŁACIMY ZA ODPADY?
Od 1 lipca 2013 r. systemem obowiązkowych wpłat zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych. Decyzją
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim systemem na chwilę obecną nie będą objęci właściciele nieruchomości niezamieszkałych tj.
podmioty gospodarcze. One nadal będą podpisywać umowy z wybranym przez siebie przedsiębiorcą a obowiązek posiadania
takich umów będzie sprawdzany przez gminę.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa dokładnie na jakie cele mogą zostać przeznaczone środki
pochodzące z wpłat od mieszkańców. I tak z opłat mogą być pokrywane koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.
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WAŻNE:
Gmina nie może z działalności związanej z gospodarowaniem odpadami czerpać zysków. Wysokość opłaty ma być skalkulowana w taki
sposób by pokryć koszty obsługi systemu wg nowych zasad. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy brak jest danych rzeczywistych
o kosztach systemu kalkulacje zostały oparte o dane szacunkowe. W przypadku kiedy okaże się, że któryś z elementów zakładanej
kalkulacji nie jest trafnie oszacowany może zaistnieć konieczność zmian stawek opłat przyjętych przez Radę Miejską. Ostatecznie więc
stawki opłat będą zależeć od wyniku postępowania przetargowego tj. ceny jaką zaproponuje przedsiębiorca za odbiór odpadów.

Zgodnie z zasadą określoną w ustawie oraz regulacjami z uchwały Rady
Miejskiej każdy mieszkaniec, który będzie zbierał swoje śmieci w sposób
selektywny będzie miał prawo płacić niższą stawkę opłaty. Pozostali zbierający
swoje śmieci jako odpady zmieszane zapłacą opłatę wg wyższej stawki.
Wysokość opłaty każdy właściciel nieruchomości wyliczy samodzielnie na
podstawie danych, które wpisze do deklaracji tj. ilości osób zamieszkujących
nieruchomość, stawki opłaty określonej uchwałą Nr XVIII/146/2012 z dnia
20 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim (9 zł dla zbierających
selektywnie lub 14 zł dla zbierających odpady zmieszane) oraz ilości
miesięcy, za które opłata będzie wnoszona (opłata wnoszona będzie kwartalnie
w terminach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej).

O CZYM KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
POWINIEN PAMIĘTAĆ ?
Do 28 lutego 2013 powinien dostarczyć osobiście, listownie do Zakładu Gospodarki Komunalnej przy. ul 3 Maja 5 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oplata_odpady@osno.pl wypełnioną i podpisaną deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru określonego uchwałą Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WAŻNE:

I.	W razie nie złożenia deklaracji lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji
to burmistrz wydaje decyzję ustalającą wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość
odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
II.	Złożona deklaracja jest jedyna podstawą i dokumentem do wnoszenia przez mieszkańca podatku śmieciowego BEZ
DODATKOWEGO WEZWANIA. Gmina nie będzie wydawała decyzji czy też książeczki opłat.
III.	Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).
IV.	W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji do Burmistrza Ośna Lubuskiego
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ponieważ gmina ma obowiązek weryfikowania danych zawartych w deklaracji miedzy innymi w zakresie ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość to właściciel nieruchomości wraz z deklaracja powinien złożyć dodatkowe dokumenty,
które by potwierdzały stałą lub czasową nieobecność mieszkańca danej nieruchomości. Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej
mogą to być następujące dokumenty wystawione przez odpowiednie instytucje, a w szczególności:
1. domy spokojnej starości,
2. domy dziecka,
3. zakłady karne,
4. placówki opieki zdrowotnej,
5. jednostki wojskowe,
6. uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,
7. szkoły średnie w przypadku uczniów mieszkających w internatach, znajdujących się poza gminą,
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8. zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1 miesiąc,
9. urzędy miasta, urzędy gminy w przypadku, gdy mieszkaniec jest objęty opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w innej gminie,
10. oświadczenia właścicieli nieruchomości dot. osób przebywających za granicą.
Do deklaracji należy również dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów.
Na podstawie złożonej deklaracji i obliczonej opłaty każdy musi pamiętać o wpłacie należności na konto gminy.
Pierwszą opłatę należy wnieść do 10 lipca 2013 r. a kolejne odpowiednio do:
do 10 października za IV kwartał
do 10 stycznia za I kwartał,
do 10 kwietnia za II kwartał,
do 10 lipca za III kwartał danego roku.
w kasie lub na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
nr 58 8369 0008 0006 2978 2000 0010.

WAŻNE:
Na dzień przygotowania niniejszej broszury trwają jeszcze prace w sejmie nad zmianą ustawy, zgodnie z którymi będzie również
możliwość pobierania opłat przez inkasentów, którzy trafią bezpośrednio do domu aby opłatę pobrać. Jeśli takie zmiany zostaną
przegłosowane będziemy również na bieżąco informować Państwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

CO MIESZKANIEC OTRZYMA W ZAMIAN ZA PONIESIONĄ OPŁATĘ?
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej będą odbierane
następujące frakcje odpadów:
1. zmieszane odpady komunalne;
2. odpady zbierane selektywnie tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone
3. odpady ulegające biodegradacji.
W przypadku organizowania wystawki będzie możliwość nieodpłatnego przekazania odpadów wielkogabarytowych ( o terminach
mieszkańcy zostaną odrębnie powiadomieni).
Właściciel nieruchomości zamieszkałej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie mógł
dostarczyć również do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SZOK) znajdującego się w Ośnie
Lubuskim przy ul. Kolejowej 8 w Ośnie Lubuskim następujące frakcje odpadów:
przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania po środkach ochrony
roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, papier i tekturę opakowaniową
i nieopakowaniową, szkło opakowaniowe i nieopakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, które nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót budowlanych.
Przedsiębiorca wyłoniony z przetargu ma obowiązek odebrać z nieruchomości zamieszkałej każdą ilość odpadów wymienionych
w pkt 1- 3 natomiast prowadzący Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma obowiązek przyjąć każdą ilość
odpadów zbieranych w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) wytworzonych na terenie nieruchomości
zamieszkałej.

WAŻNE:
Przy dostarczaniu odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
należy okazać się dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ośno Lubuskie.
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URZĄDZENIA DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Ośno Lubuskie tj stanem prawnym na dzień przygotowania niniejszej broszury wyposażenie nieruchomości we właściwe
urządzenia do zbiórki odpadów jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Jednakże w chwili obecnej sejm pracuje nad
zmianą tychże zapisów w taki sposób, aby to przedsiębiorca wyłoniony z przetargu miał obowiązek dostarczyć je właścicielom
nieruchomości. Jeśli tak się stanie Rada Miejska dostosuje zapisy regulaminu do zmienionych przepisów i zleci wyposażenie w
pojemniki przedsiębiorcy – operatorowi wybranemu w drodze przetargu. Będziemy o tym informować na bieżąco w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Rodzaje i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów określono w regulaminie, z którego wyciąg znajduje się na str. od 11
do 17 niniejszej broszury.

SEGREGOWANIE ODPADÓW
Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby
nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny.
Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za
odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach
codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię. Z odpadów mogą powstać np.,
chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.
Każda gmina będzie corocznie wykazywać osiągany poziom odzysku odpadów. W przypadku nie osiągnięcia wymaganego
poziomu, to gmina (czyli wszyscy jej mieszkańcy) będzie obciążana dodatkowymi kararami środowiskowymi. Im wyższy
poziom segregacji odpadów tym większa gwarancja, że będziemy płacić niższą opłatę śmieciową.
Segregacja na terenie gminy będzie prowadzona zgodnie z zapisami uchwały szczegółowej Rady Miejskiej, której tekst
zamieszczamy również w tej broszurze.
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Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania a wyrzucać wszystkich śmieci do jednego pojemnika. Firma odbierająca
odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów i przyjąć takie odpady jak zmieszane odpady komunalne. W takim przypadku właściciel nieruchomości
zostanie objęty obowiązkiem zapłaty wyższej stawki opłaty śmieciowej.

WAŻNE:
Aby korzystać z przywileju ponoszenia niższych opłat należy segregacje prowadzić w sposób poprawny tzn. zgodnie z zasadami
określonymi w uchwale Rady Miejskiej. W przeciwnym razie przedsiębiorca – operator ma obowiązek zgłosić fakt nie
przestrzegania zasad przez właściciela nieruchomości a ten wówczas zostanie obciążony wyższą stawką opłaty.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Poszczególne frakcje odpadów będą gromadzone w urządzeniach odpowiednio oznakowanych kolorem:
1) NIEBIESKIM dla papieru;
2) ZIELONYM dla szkła białego i kolorowego;
3) ŻÓŁTYM
dla tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych;
4) BRĄZOWYM dla odpadów ulegających biodegradacji,
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji – kolorem brązowym;
5) CZARNYM dla odpadów zielonych.

O tym czego nie wolno wrzucać do urządzeń służących segregacji szczegółowo stanowi uchwała Rady Miejskiej, której tekst
publikujemy na str. od 17 do 18 niniejszej broszury.

Na następnych stronach znajduje się przykład wypełnionej deklaracji właściciela nieruchomości, który zakłada, że odpady
będzie gromadził w sposób selektywny.
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Przykład wypełnionej deklaracji właściciela nieruchomości, który zakłada, że odpady będzie gromadził w sposób selektywny.
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Przykład wypełnionej deklaracji właściciela nieruchomości, który zakłada, że odpady będzie gromadził w sposób selektywny.
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Przykład wypełnionej deklaracji właściciela nieruchomości, który zakłada, że odpady będzie gromadził w sposób selektywny.
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– WYCIĄG –

z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
przyjętego Uchwałą Nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012. 391) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słubicach uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, zwany dalej regulaminem, w
następującym brzmieniu:

TYTUŁ I
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. 2012. 391 z późn.zm.);
2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ośno Lubuskie;
3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Ośna
Lubuskiego;
4. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Ośnie
Lubuskim;
5. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
6. nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o
których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości,
na których człowiek zazwyczaj spędza czas przeznaczony
na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności
związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u
przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym
lub pielgrzymkami religijnymi (art. 2d rozporządzenia WE
nr 763/2008) lub przebywa sezonowo i koncentruje przez
określony czas w roku w tym miejscu swoje życie osobiste;
7. nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to
rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których
mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc w szczególności: szkoły,
przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej
i samorządowej, domy oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji,
bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania
wody, oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, stacje kolejowe,
bazy postojowe i obsługowe kolei, dworce autobusowe, boiska
i stadiony sportowe, skateparki, posterunki policji i innych
służb, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ogrody
działkowe, garaże, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami
rowerowymi, parkingi strzeżone, bazy obsługi technicznej dróg,
przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki,
bary, puby, szpitale, hotele , gospodarstwa agroturystyczne,
domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, biura, sklepy,
wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe,
magazynowe i logistyczne itp.;
8. deklaracji – rozumie się przez to deklarację składaną do
organu tj. Burmistrza Ośna Lubuskiego o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodną ze
wzorem określonym uchwałą Rady Miejskiej i w terminach

§ 2. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Ośno Lubuskie, w szczególności
dotyczące:
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw
sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych;
2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także bioodpadów tj. odpadów zielonych z ogrodów i parków i odpadów
kuchennych;
3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych
leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i
rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz opakowań
po środkach ochrony roślin;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi;
2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;
2) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z
terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4)	  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu
ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
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w niej określonych – stanowiącą podstawę do wnoszenia
opłaty oraz do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012. poz. 1015);
9. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych (art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach – Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn.zm);
10. odpadach ulegających biodegradacji – należy rozumieć
przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy użyciu mikroorganizmów; zgodnie
z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami 2014, w
szczególności:
1) papier i tektura,
2) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
3) odpady z terenów zielonych,
4) odpady kuchenne i ogrodowe,
5) drewno;
11. bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji
odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z
gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów
żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także
podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu
żywność (art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach - Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn.zm);
12. odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części
roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów
zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących
z czyszczenia ulic i placów (art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z 27
kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z późn.zm.);
13. opakowaniach wielomateriałowych – należy przez to rozumieć
opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych
materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny
lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;
14. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć
odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach,
charakteryzujące się tym, że jego składniki, ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
15. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych
– rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z
drobnych remontów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych;
16. odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów
pochodzących z budów i remontów, które wymagają uzyskania
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych;
17.	  odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć odpady
zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
18. umowach indywidualnych – należy przez to rozumieć
umowy na odbiór odpadów komunalnych podpisywane
przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z
przedsiębiorcami, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy;
19.	 umowach operatorskich na odbiór – należy przez to rozumieć
umowę na odbiór podpisaną przez gminę z przedsiębiorcą operatorem, który wygrał przetarg ogłoszony zgodnie z treścią
art. 6d ust. 1 ustawy;

20. stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– należy przez to rozumieć stawkę ustaloną uchwałą Rady
Miejskiej na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust.
1 pkt 1 ustawy;
21. zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie,
w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich
do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (art. 3
ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach – Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z późn. zm.);
22. selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w
ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia
określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje
odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami
i takim samym charakterem (art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z 27
kwietnia 2001r. o odpadach – Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z późn. zm.);
23. wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów,
oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie,
mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru
lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki,
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy
usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej
(art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
– Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
24. systemie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie
się przez to wszelkie skoordynowane działania zmierzające
do realizacji opisanych w art. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
zasad gospodarowania odpadami, a więc zapobieganie i
ograniczanie ich powstawania, prowadzenie ich odzysku lub
recykling, wreszcie unieszkodliwianie; system obejmuje więc
wszystkie czynności realizowane na nieruchomości przez jej
właściciela, a więc selektywne zbieranie, dalej odbiór, transport
i zbieranie dokonane przez operatora, wreszcie odzysk,
recykling i unieszkodliwianie realizowane przez podmioty
wyspecjalizowane i regionalną instalację; zarządzający
systemem jest także jego elementem;
25. zarządzającym systemem gospodarki odpadami komunalnymi
– rozumie się przez to administrację gminy Ośno Lubuskie
realizującą zadania opisane w art. 3 ust. 2 ustawy;
26. operatorze – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego
działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności
regulowanej (art. 9c ustawy), który zgodnie z zapisami art. 6d
ust. 1 ustawy, na mocy wygranego przetargu podpisał z gminą
umowę na odbiór odpadów komunalnych;
27. przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na wykonanie usług związanych z
postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami
ciekłymi;
28. urządzeniach do zbiórki odpadów komunalnych – należy
przez to rozumieć kontenery, pojemniki, kosze i worki służące
do zbiórki odpadów komunalnych;
29. planach gospodarki odpadami – rozumie się przez to, zgodnie
z zapisami ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z
2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), krajowy i wojewódzki
plan gospodarki odpadami;
30. PSZOK – rozumie się przez to punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych;
31. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki
gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
32. ściekach bytowych – rozumie się przez to ścieki z budynków
przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i
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terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku
ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych;
33. ściekach komunalnych – rozumie się przez to ścieki bytowe
lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi
albo wodami opadowymi lub mieszaninę ścieków bytowych ze
ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi;
34. stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia
zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy
oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości

ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich
gromadzenia;
35. zbiorniku bezodpływowym – należy przez to rozumieć
instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
36. PGO – należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami
dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2017 z
perspektywą do 2020 r. przyjęty przez Sejmik Województwa
Lubuskiego uchwałą XXX/280/12 z dnia 10 września 2012
roku.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym
Regulaminie urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym;
2) przyłączenie
nieruchomości
do
istniejącej
sieci
kanalizacyjnej;
3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w
terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci
ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku
prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy
wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033 ze
zm.);
5) utrzymanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego
otoczenia;
6) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości
i wnętrza budynków;
7) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie
przedsiębiorcy lub do PSZOK odpadów komunalnych, w
sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
8) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników
o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców
nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
9) przekazanie odpadów zebranych selektywnie u źródła
i pozostałych odpadów zmieszanych przedsiębiorcy, w
terminach ustalonych harmonogramem;
10) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego
punktu zbierania odpadów;
11) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia
2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.
U. z 2005 r. nr 25, poz. 202 ze zm.), z terenu nieruchomości
wraków pojazdów mechanicznych;
12) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie,
zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i
utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
13) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie,
malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek,
podłóg ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego
użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np.
sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek
okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien
z kratkami do czyszczenia etc., a tym samym utrzymywanie
ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
14) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po
opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od

granicy nieruchomości do zewnętrznej krawędzi chodnika), a
także nieruchomości, w tym podwórzy, przejść, bram, itp. (przy
czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu
pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;
uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika,
tak aby mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie
czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny
postój lub parkowanie samochodów; piasek użyty do tych
celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu
przyczyn jego zastosowania;
15) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;
16) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów śniegu i lodu (sopli)
z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w
ten sposób zapisy §2 pkt7 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. , Nr 74, poz. 836 ze zm.);
17) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach,
placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z
wymogami art.4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 nr 19 poz.
115 z późn. zm.), przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami
chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni
oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 października 2005 (Dz.U. 2005 nr
230 poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych
ulicach i placach;
(…)
39) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi
na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 ze zm.);
(…)
2. Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania
czystości:
1) na placu budowy, zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy, należą do wykonawcy robót budowlanych;
2) w odniesieniu do torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy,
należą do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska;
3) na drogach publicznych, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy, należą do zarządu drogi;
4) na terenach innych niż wymienione wyżej oraz w art. 5 ust.
1 ustawy, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy należą do gminy.
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8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów;
9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi;
10)indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych
bądź przez podmiot nieuprawniony.
11)wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych
spływających z powierzchni nieruchomości;
12)zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie,
rowy przydrożne) celem składowania odpadów, materiałów
budowlanych lub materiałów opałowych (węgla, drewna
itp.); na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.);
13) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w
sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz.
150 ze zm.);
14)składowania materiałów opałowych (węgla, drewna itp.)
poza nieruchomością bez zgody właściciela nieruchomości,
na której składowane są materiały;
15) składowania odpadów w miejscach nie przeznaczonych do
tego celu;
(…)

§ 5. 1. Na terenie Gminy biorąc pod uwagę zasady utrzymania
czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków, a także pojemnikach, innych niż odpady z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korka i kory
oraz papieru i tektury, nie zawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego;
2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i
usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych
oraz pojemników innych właścicieli;
3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury,
urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania
odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam
i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury
komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni,
linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;
5) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, itp.;
6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw
dzieci i uprawiania sportu;
7) zakopywania padłych zwierząt;

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI
ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,
PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 10. 1. Pojemniki muszą spełniać wymagania norm zatwierdzonych
przez Polski Komitet Normalizacyjny.
2.	Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć
nieruchomość w urządzenia służące do zbiórki odpadów
komunalnych lub zamówić je u przedsiębiorcy.
3. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) zabudowa jednorodzinna miejska – w gospodarstwie domowym do 5 osób zmieszane odpady komunalne gromadzone
będą w pojemniku 120 l, w gospodarstwie domowym powyżej 5 osób w pojemniku 240 l;
2) zabudowa jednorodzinna wiejska – w gospodarstwie domowym do 5 osób zmieszane odpady komunalne gromadzone
będą w pojemniku 120 l, w gospodarstwie domowym powyżej 5 osób w pojemniku 240 l;
3) zabudowa wielorodzinna miejska – w zabudowie liczącej do
50 osób zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w
pojemniku/pojemnikach 240 l na każde 10 zamieszkujących
osób lub w jednym pojemniku 1100 l; w zabudowie liczącej
powyżej 50 mieszkańców odpady gromadzone będą w pojemniku/pojemnikach 1100 l na każdych 50 mieszkańców;
4) zabudowa wielorodzinna wiejska – w zabudowie liczącej do
30 osób zmieszane odpady komunalne gromadzone będą
w 2 pojemnikach 240 l na każde 10 zamieszkujących osób
lub w 1 pojemniku 1100 l; w zabudowie liczącej powyżej 30
mieszkańców odpady gromadzone będą w pojemniku/pojemnikach 1100 l na każdych 30 mieszkańców;
5) odpady z remontów – zbierane będą do kontenerów przystosowanych do gromadzenia tego rodzaju odpadu o pojemności uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów;
6) odpady ulegające biodegradacji – w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w pojemniku 80 l przystosowanym do

zbierania tego rodzaju odpadu; w zabudowie wielorodzinnej
gromadzone będą w pojemnikach przystosowanych do zbierania tego rodzaju odpadu, o pojemności uwzględniającej
ilość wytwarzanych odpadów;
7) odpady zbierane selektywnie tj. papier, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – w zabudowie jednorodzinnej będą gromadzone w
workach z folii HDPE 120 l, w zabudowie wielorodzinnej
gromadzone będą w urządzeniach (z wyłączeniem worków)
przystosowanych do segregacji wymienionych odpadów o
pojemności uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów;
8) do zbierania zwiększonej ilości zmieszanych odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych oprócz urządzeń wymienionych w § 10 ust. 3 pkt 1 – pkt
4 mogą być używane worki z folii HDPE o pojemności 120 l,
udostępniane przez operatora;
9)	 do zbierania zwiększonej ilości odpadów wymienionych w
§ 10 ust. 3 pkt 7, powstających w zabudowie wielorodzinnej
mogą być używane worki z folii HDPE o pojemności 120 l
oznaczone według zasad zawartych w § 18 ust.5, udostępniane przez operatora.
(…)
§ 15. 1. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc
zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem
przez przedsiębiorcę lub operatora w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1)	Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie
czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;
2) Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania i mycia pojemników na odpady;
3) Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony
pokrywy.
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3) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;
4) Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich
przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
§ 17. 1.	Zabrania się gromadzenia w urządzeniach na odpady
komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla,
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych
oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z
działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w urządzeniach na odpady, jakichkolwiek
odpadów.

§ 16. 1. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych
do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy §22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze
zm);
2)	Na terenie nieruchomości urządzenia na odpady należy
przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla
pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości
nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości; dopuszcza się także w uzasadnionych przypadkach wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu
uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w
pojemnikach;

Rozdział 4.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW
ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
§ 18. 1. Selektywna zbiórka odpadów u źródła w zależności od
rodzaju zabudowy prowadzona jest w systemie workowym/
pojemnikowym/kontenerowym.
2. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia do
zbiórki selektywnej należy do właściciela nieruchomości.
3.	Worki do segregacji będą dostarczane przez przedsiębiorcę lub
operatora.
4.	Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić urządzenia
do selektywnego zbierania odpadów w miejscach gromadzenia
odpadów komunalnych spełniających wymagania §22 i §23
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5.	Wprowadza się oznakowanie urządzeń do zbiórki wybranych
frakcji odpadów komunalnych odpowiednio kolorem:
1) papieru – kolorem niebieskim;
2) szkła - białego i kolorowego – kolorem zielonym;
3) tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych
- kolorem żółtym;
4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji – kolorem brązowym;
5) odpadów zielonych – kolorem czarnym.
6. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych
z ogrodów i parków odbywa się w nieruchomościach
zamieszkałych i niezamieszkałych, z tym że właściciele
powyższych nieruchomości mogą korzystać z przydomowego
kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala
na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim
kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby
i dojrzałego kompostu, natomiast pozostali właściciele
nieruchomości przekazują odpady ulegające biodegradacji
operatorowi lub przedsiębiorcy.
7.	Do przydomowych kompostowników oraz pojemników
przeznaczonych na odpady ulegające biodegradacji nie można
wrzucać mięsa i kości, ryb, sera, skórek owoców cytrusowych,
części chorych roślin, chwastów, które zawiązały już nasiona
lub rozmnażają się za pomocą podziemnych rozłogów, dużych,
nie rozdrobnionych gałęzi, popiołu z innych materiałów niż

drewno, czasopism i katalogów z kolorowymi zdjęciami i
drukiem.
8.	Do urządzeń na odpady zielone należy wrzucać odpady
pochodzące z pielęgnacji i uprawy terenów zieleni.
9.	Właściciel nieruchomości zamieszkałej, aby móc prowadzić
selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do
własnego kompostownika, ma obowiązek zgłosić go w gminie
przy składaniu deklaracji a uzyskany materiał wykorzystywać
dla własnych potrzeb lub przekazywać do wykorzystania
operatorowi.
10. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych
przeterminowanych
leków
i
chemikaliów
(farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych, zużytych
opon, tekstyliów oraz opakowań po środkach ochrony roślin
jest obowiązkowe.
11. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników
znajdujących się w wyznaczonej przez gminę apteki lub do
PSZOK.
12.	Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych
pojemników znajdujących się w placówkach i miejscach
wskazanych przez gminę w sposób zwyczajowo przyjęty, do
PSZOK lub do sprzedawcy hurtowego lub detalicznego w
ilości 1:1.
13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze
strumienia odpadów komunalnych i przekazać go do PSZOK,
sprzedawcy hurtowego i detalicznego w relacji 1:1 lub do
punktów skupu tego rodzaju odpadu.
14.	W przypadku nieruchomości zamieszkałych odpady
wielkogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i dostarczyć do PSZOK lub wystawić w terminie
ustalonym w harmonogramie wystawki w przypadku jej
organizowania u źródła.
15.	W przypadku nieruchomości niezamieszkałych odpady
wielkogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych, a następnie zamówić usługę odbioru odpadów
u przedsiębiorcy.
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16. odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe pochodzące z
nieruchomości zamieszkałych należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych, a następnie dostarczyć do PSZOK.
17.	Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe pochodzące
z nieruchomości niezamieszkałych są zbierane do
odpowiedniego kontenera przeznaczonego na tego typu
odpady, zamówionego od przedsiębiorcy przed rozpoczęciem
prac, a po zakończeniu prac są na zgłoszenie odbierane
odpłatnie przez przedsiębiorcę.
18.	Odpady budowlane pochodzące z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych są zbierane do odpowiedniego kontenera
przeznaczonego na tego typu odpady, zamówionego od
operatora lub przedsiębiorcy przed rozpoczęciem prac, a po

zakończeniu prac są na zgłoszenie odbierane odpłatnie przez
operatora lub przedsiębiorcę.
19.	W przypadku nieruchomości zamieszkałych odpady
niebezpieczne takie jak farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe
oraz opakowania po środkach ochrony roślin należy wydzielić
ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do PSZOK.
20.	Tekstylia pochodzące z nieruchomości zamieszkałych należy
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać
do PSZOK lub instytucjom charytatywnym – w przypadku
organizowania przez nie zbiórki tych odpadów.
21.	Zużyte opony pochodzące z nieruchomości zamieszkałych
należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i
przekazać do PSZOK.
(…)

Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
3) od pozostałych właścicieli nieruchomości - raz w miesiącu.
3.	Odpady ulegające biodegradacji odbierane są:
1) w sezonie letnim tj. od IV do X – 1 raz w tygodniu;
2) w sezonie zimowym tj. od XI do III, – co dwa tygodnie.
4.	Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane
sezonowo od kwietnia do listopada w terminach ustalonych
harmonogramem, podawanym do wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
5.	Odpady pozostałe w tym niebezpieczne (przeterminowane
leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, tekstylia, w tym ubrania, opakowania po środkach
ochrony roślin) oraz papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlano remontowe i rozbiórkowe - odbierane będą również na bieżąco
w PSZOK.
6.	Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dodatkowo u
źródła – zgodnie z harmonogramem wystawki, podanym do
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 21. 1.	Odpady komunalne odbierane są:
1) w zabudowie jednorodzinnej miejskiej - jeden raz w tygodniu;
2) w zabudowie wielorodzinnej miejskiej - jeden raz w tygodniu;
3) w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej - raz na 2 tygodnie;
4) w zabudowie wielorodzinnej wiejskiej - raz na 2 tygodnie;
5) od właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest
działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna
działalność gospodarcza, oraz właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych (szkoły, obiekty użyteczności publicznej
etc.) - jeden raz w tygodniu.
2.	Odpady zebrane selektywnie u źródła (papier, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) odbierane są:
1) w zabudowie jednorodzinnej miejskiej i wiejskiej - raz w
miesiącu;
2) w zabudowie wielorodzinnej miejskiej i wiejskiej– raz w
miesiącu;

Rozdział 6.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
7) unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystając z toreb płóciennych;
8) kupowanie napojów w szklanych butelkach i za kaucją;
9) wielokrotne używanie słoików;
10)przechowywanie danych na dyskach lub płytach cd zamiast
na papierze;
11)przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki
społecznej;
12)unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady
niebezpieczne;
13)używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych;
14)korzystanie z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania;
15) przedłużenie okresu żywotności mebli i wyposażenia domowego.
(…)

(…)
§ 24. 1.	Wprowadza się obowiązek prowadzenie kampanii
informacyjnych i edukacyjnych przez podmioty publiczne na
rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych.
2. Zaleca się podejmowanie następujących działań służących
zapobieganiu powstawania odpadów:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
2) unikanie używania produktów, które na pewno trafią na
składowisko odpadów (czyli nie nadających się do kompostowania, recyklingu);
3) unikanie kupowania produktów w „za dużych” opakowaniach oraz kupowanie produktów opakowanych w minimalną ilość opakowań;
4) ograniczanie zakupu produktów jednorazowego użytku;
5) unikanie stosowania papieru śniadaniowego, folii aluminiowej,
w zamian używając plastikowych pojemników na żywność;
6) ponowne wykorzystanie i wydłużanie okresu używalności
niektórych przedmiotów,
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Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36.	Traci moc uchwała Nr XXIII/168/05 Rady Miejskiej
w Ośnie Lubuskim z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ośno Lubuskie.

§ 37.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna
Lubuskiego.
§ 38. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko

Pełny tekst regulaminu znajdą Państwo na stronie:
http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2012/2911/akt.pdf lub otrzymają do wglądu w urzędzie.

Uchwała Nr XVIII/145/2012
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6 r
ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art 10 ust. 1 z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), Rada
Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy
Ośno Lubuskie i zagospodarowania tych odpadów.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej będą odbierane
następujące frakcje odpadów:
1. zmieszane odpady komunalne;
2. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem
na:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
d) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe,
e) odpady zielone;
3. odpady wielkogabarytowe - tylko w przypadku organizowania
odbioru u źródła tzw. wystawki.
§ 3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie
mógł dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych znajdującego się w Ośnie Lubuskim
przy ul. Kolejowej 8 w Ośnie Lubuskim następujące frakcje
odpadów:
1. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania po środkach
ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia,
papier i tektura opakowaniowa i nieopakowaniowa, szkło
opakowaniowe i nieopakowaniowe, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, które nie

wymagały uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
robót budowlanych.
§ 4. Przy dostarczaniu odpadów do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy okazać
się dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Ośno Lubuskie.
§ 5. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych można oddawać opakowania po środkach
ochrony roślin, farby, rozpuszczalniki, które zawierają etykiety
umożliwiające ich identyfikację.
§ 6. Operator ma obowiązek odebrać każdą ilość odpadów
wymienionych w § 2, natomiast prowadzący Gminny
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma
obowiązek przyjąć każdą ilość odpadów wymienionych w § 3
wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałej.
§ 7. Zmieszane odpady komunalne powinny być zbierane w
urządzeniach określonych w regulaminie utrzymania czystości
i porządku w Gminie Ośno Lubuskie.
§ 8. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej
zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej,
oznaczonych kolorem niebieskim nie wolno wrzucać:
1) kalki technicznej, papieru termicznego i faksowego,
2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem
itp.,
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,
4) kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
5) tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania
po maśle, margarynie, twarogu,),
6) tapet,
7) odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy);
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2.	Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej
zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego,
oznaczonych kolorem zielonym nie wolno wrzucać:
1) porcelany i ceramiki, doniczek,
2) żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
reflektorów i izolatorów,
3) szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
4) fajansu,
5) ekranów i lamp telewizyjnych,
6) luster,
7) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
8) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
9) szyb samochodowych;
3.	Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej
zbiórki
tworzyw
sztucznych,
metali,
opakowań
wielomateriałowych, oznaczonych kolorem żółtym nie wolno
wrzucać:
1) butelek po olejach spożywczych i samochodowych,
2) opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach,
3) styropianu,
4) gumy,
5) butelek z jakąkolwiek zawartością,
6) puszek po farbach i baterii,
7) opakowań po aerozolach, lekach,
8) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
9) metali łączonych z innymi materiałami np. gumą.
§ 9. Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć
wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub
plastikowe.
§ 10. Do pojemników przeznaczonych na odpady ulegające
biodegradacji w tym odpady opakowaniowe, oznaczonych
kolorem brązowym nie można wrzucać mięsa i kości, ryb,
sera, skórek owoców cytrusowych, części chorych roślin,
chwastów, które zawiązały już nasiona lub rozmnażają się za
pomocą podziemnych rozłogów, dużych, nierozdrobnionych
gałęzi, popiołu z innych materiałów niż drewno, czasopism i
katalogów z kolorowymi zdjęciami i drukiem.
§ 11. Do urządzeń na odpady zielone należy wrzucać odpady
pochodzące z pielęgnacji i uprawy terenów zieleni.
§ 12. Odpady powstałe na nieruchomości zamieszkałej,
posegregowane niezgodnie z zasadami zawartymi w § 7 - § 11
traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.
§ 13. Zmieszane odpady komunalne, wytwarzane na terenie
nieruchomości zamieszkałej będą odbierane według
następującej częstotliwości:
1. w zabudowie jednorodzinnej miejskiej - jeden raz w tygodniu,
2. w zabudowie wielorodzinnej miejskiej - jeden raz w tygodniu,
3. w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej - raz na 2 tygodnie,
4. w zabudowie wielorodzinnej wiejskiej - raz na 2 tygodnie.

§ 14. Odpady zebrane selektywnie u źródła (papier, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) odbierane są:
1. w zabudowie jednorodzinnej miejskiej i wiejskiej - raz w
miesiącu,
2. w zabudowie wielorodzinnej miejskiej i wiejskiej– raz w
miesiącu.
§ 15. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe
odbierane są:
1. w sezonie letnim tj. od IV do X – 1 raz w tygodniu,
2. w sezonie zimowym tj. od XI do III, – co dwa tygodnie.
§ 16. Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane
sezonowo od kwietnia do listopada w terminach ustalonych
harmonogramem, podawanym mieszkańcom do wiadomości
przez gminę w sposób zwyczajowo przyjęty, jednak nie rzadziej
niż raz w tygodniu.
§ 17. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dodatkowo u
źródła – zgodnie z harmonogramem wystawki, podanym
mieszkańcom do wiadomości przez gminę w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 18. Przeterminowane leki można oddawać także do
specjalistycznego pojemnika znajdującego się w Aptece
„Avena” przy ul. Kopernika 22 B w Ośnie Lubuskim.
§ 19. Zużyte baterie i akumulatory można przekazać także do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w placówkach
i miejscach wskazanych przez gminę mieszkańcom w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 20. Szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych
(zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości
z poszczególnych miejscowości zostaną udostępnione
mieszkańcom przez gminę w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 21. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić
łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników
operatora lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na
teren nieruchomości.
§ 22. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych będą zagospodarowane przez uprawnione
podmioty, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami
określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach (t.j. Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 ze zm.).
§ 23. Wszelkie uwagi oraz wnioski dotyczące świadczenia usługi
przez operatora należy zgłaszać telefonicznie lub pisemnie do
Zakładu Gospodarki Komunalnej zlokalizowanego przy ulicy
3 Maja 5 w Ośnie Lubuskim.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna
Lubuskiego.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dniem 1 lipca 2013
roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Henryk Łapko
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Kalendarium mieszkańca
(właściciela nieruchomości zamieszkałej):
do 28 lutego 2013 r. – każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej składa deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gdzie złożyć i w jaki sposób?
Osobiście, listownie do Zakładu Gospodarki Komunalnej przy. ul 3 Maja 5 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oplata_odpady@osno.pl (konieczny jest
wówczas podpis elektroniczny kwalifikowany).

do 30 czerwca 2013 r. - wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni zakończyć
umowy z dotychczasowymi przedsiębiorcami (UWAGA! – trzeba każdorazowo sprawdzić
jaki termin wypowiedzenia obowiązuje w Państwa w umowach).
Nie rozwiązanie umowy z dotychczasowym przedsiębiorcą będzie skutkować tym, iż
mieszkaniec od 1 lipca 2013 r. będzie zmuszony do ponoszenia dwóch opłat: nowej
opłaty śmieciowej do gminy oraz dotychczasowej płaconej do firmy wywozowej (do czasu
rozwiązania umowy).

do 10 lipca 2013 r. – wpłata pierwszej opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Gdzie i w jakiej formie?
Gotówką w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. 3 Maja 5 lub na konto bankowe
zakładu
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim nr 58 8369 0008 0006 2978 2000 0010.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dzwoń:
Urząd Miejski - tel.95 757 60 29
lub Zakład Gospodarki Komunalnej - tel.95 757 13 36.

Gminny Informator Samorządowy

Wydawca: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie

