
Opłata śmieciowa cd. 
 Po przekazaniu mieszkańcom Gminy i Miasta druków deklaracji do naliczania opłat za 
wywóz śmieci rozgorzała dyskusja nad wszystkim, co się wiąże z wprowadzanym od lipca 
nowym systemem gospodarki odpadami. 

 Przedmiotem dyskusji są kwestie zasadnicze wynikające zarówno z zapisów 
ustawowych jak i regulacji podjętych przez Radę Miejską. Kontrowersje budzi również sam 
sposób wypełnienia deklaracji. 

 Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt wchodzącej z dniem 05.03.2013r. zmiany 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowuje się rozpoczęcie z 
początkiem marca b. roku kampanii informacyjno- edukacyjnej nt. nowego systemu 
gospodarki odpadami. Ustalone zostaną w poszczególnych miejscowościach terminy 
urzędowania pracowników gminy oraz sołtysów, którzy będą udzielać informacji, wyjaśnień i 
służyć pomocą przy wypełnianiu deklaracji ,,śmieciowych’’. Opublikowane zostaną na 
stronie internetowej Gminy najistotniejsze postanowienia przyjętych przez gminę 
regulaminów, uchwał i zapisów ustawowych dotyczących gospodarki odpadami. Część 
materiałów kolportowana będzie w formie drukowanych ulotek, komunikatów i innych. 
Przewiduje się również wizualizację tematu poprzez rozpowszechnienie filmu 
instruktażowego. 

 Niniejszym informuję Państwa, iż wprowadzona zmiana ustawy daje możliwość 
odmiennego uregulowania niektórych kwestii już rozstrzygniętych gminnymi uchwałami. 
Dlatego też zdecydowałem o przygotowaniu i przekazaniu Radzie Miejskiej zmian w 
podjętych uchwałach dotyczących: 

• przyjęcia przez Gminę od właścicieli obowiązku dostarczenia pojemników lub/ i 
worków do selektywnej zbiórki; 

• ulgi dla wieloosobowych gospodarstw domowych; 

• zmiany terminów uiszczania opłat ,,śmieciowych’’ tj. umożliwieniu dokonywania 
wpłat miesięcznych; 

• wprowadzenia możliwości poboru opłat przez inkasenta w poszczególnych 
miejscowościach. 

 O decyzji Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzonych zmian bądź też innych 
wynikających z inicjatywy Rady Miejskiej zostaną Państwo poinformowani. 

Informuję, że:  właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne, którzy posiadają umowy z przedsiębiorcami 
odbierającymi odpady komunalne, zobowiązani są do ich rozwiązania w terminie do dnia 
30 czerwca 2013 r.  

UWAGA!!! Należy zwrócić szczególną uwagę na okres wypowiedzenia opisany w aktualnie 
obowiązującej umowie z prywatnym przedsiębiorcą, by czas jej trwania obowiązywał 
wyłącznie do 30 czerwca 2013 r. Wzór wypowiedzenia można pobrać na stronie internetowej 
www.wegliniec.pl, u sołtysa, a także w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu. 

PRZYKŁAD. W przypadku, gdy okres wypowiedzenia zawarty w umowie wynosi 3 
miesiące, to wypowiedzenie umowy należy złożyć do przedsiębiorcy w terminie do 31 marca 
2013r. 
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