Szanowni Państwo!
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada na Radę
Gminy obowiązek zorganizowania systemu gospodarki odpadami.
Na ostatnim posiedzeniu, w dniu 1 lutego 2013 r., Rada Gminy przyjęła pakiet uchwał
dotyczących gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.
W tym artykule postaram się trochę przybliżyć następujące uchwały:
 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów,
 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Frysztak”.
W pierwszej z nich najważniejsze są dwa pierwsze punkty. Określają one, w jaki sposób
odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za
uiszczoną opłatę wyliczoną w deklaracji.
W punkcie pierwszym wymienione są rodzaje odpadów jakie będą zbierane od
mieszkańców po trasie przejazdu „śmieciarek”. Podana jest też częstotliwość odbierania tych frakcji
odpadów komunalnych.
Dokładna mapa przejazdu i szczegółowy harmonogram będzie ustalony z przedsiębiorcą, który
wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Należy powiedzieć wprost, że w takich gminach jak nasza – z bardzo rozsianą zabudową,
najistotniejszym czynnikiem wpływającym na koszt usługi będzie ilość przejechanych kilometrów.
Dlatego chcielibyśmy, aby trasy przejazdu samochodów były takie, jak do tej pory – by uchwalone
przez Radę Gminy stawki mogły być zachowane. Również częstotliwość odbioru odpadów była tak
ustalana, by utrzymać możliwie jak najniższe stawki opłat.
Drugi punkt mówi o rodzajach odpadów, które będą odbierane w Gminnym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Praktycznie każdy rodzaj odpadów komunalnych
gromadzonych w sposób selektywny będzie można oddać do tego punktu. Punkt nie będzie
przyjmował odpadów zmieszanych i niebezpiecznych.
Planuje się, że punkt ten będzie czynny dwa razy w tygodniu (jeden dzień w godzinach
popołudniowych i w sobotę w godzinach przedpołudniowych) – oczywiście godziny otwarcia
i częstotliwość będzie dostosowana do potrzeb. Tak więc każdy właściciel nieruchomości, jeżeli
zgromadzi pewną ilość odpadów i nie będzie chciał przetrzymywać ich na swojej posesji do czasu
przejazdu „śmieciarki”, będzie mógł te posegregowane odpady oddać w Gminnym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie utworzony na terenie
byłej oczyszczalni ścieków w Gliniku Dolnym.
Ostatnią uchwałą Rada Gminy uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Frysztak”. Jest to dokument, który opisuje podstawowe obowiązki właścicieli
nieruchomości i zasady postępowania mieszkańców Gminy Frysztak w zakresie utrzymania
czystości i porządku.
W paragrafie 4 są opisane podstawowe obowiązki i zasady dotyczące utrzymania czystości i
porządku na terenie nieruchomości.
Dokładne zasady gromadzenia odpadów, ich segregacji i sposobu oddawania opisuje
paragraf 5. W punkcie 2 tego paragrafu znajdziemy opis, jak powinny być oznakowane worki,
w których będą oddawane odpady. Zakłada się, że przedsiębiorca odbierający odpady dostarczy

odpowiednio wydrukowane karteczki z nazwą frakcji odpadu (zawierającą na odwrocie wykaz
odpadów, które do tej frakcji się zalicza), właściciel nieruchomości wpisze nazwę miejscowości (we
Frysztaku także ulicy), numer domu i dołączy do odpowiedniego worka, zawierającego dany rodzaj
odpadu.
Paragrafy 11 i 12 opisują odpowiednio obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
i wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich.
Bardzo ważny jest fakt, że za wyjątkiem paragrafu 5 i 6, które będą obowiązywały od
1 lipca 2013 roku, pozostałe będą obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Frysztak” nie wyczerpuje powinności jakie spoczywają na właścicielu
nieruchomości. Niestety ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokładnie precyzuje,
co ma się znaleźć w regulaminie i nie można w nim opisywać zadań wynikających z innych ustaw.
Pozwólcie jednak Państwo, że zwrócę uwagę na obowiązek oznakowania nieruchomości,
wynikający z art. 47b prawa geodezyjnego i kartograficznego.
„1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji
gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również
nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place
bez nazw - nazwę miejscowości.
3. (…) .
4. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.”
Ostatnio pojawiło się wiele apeli od pracowników pogotowia ratunkowego, by przypomnieć o tym
obowiązku. Brak numerów domów bardzo utrudnia im trafienie pod wskazany adres, a czas
udzielenia pomocy ma często decydujący wpływ na życie chorego.
Jeżeli Państwo mają pytania/wątpliwości, co do podjętych uchwał dotyczących odpadów
komunalnych, postaram się na nie odpowiedzieć – choć jest to nie łatwa sprawa, bo nawet prawnicy
mają różne zdania w kwestii niektórych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Odpowiedzi będę udzielał w kolejnych artykułach, poczynając od najczęstszych pytań.
Proszę więc o cierpliwość i wyrozumiałość, że nie będę odpowiadał na każdy e-mail indywidualnie.
Pytania proszę przesyłać na adres: wicewojt@frysztak.pl

Z poważaniem Adam Filip.

