Miejsce ścieków jest w oczyszczalni.
Mieszkańcy Gminy, którzy obecnie odprowadzają nieczystości ciekłe do
kanalizacji deszczowej, rowu lub gruntu zobowiązani są do niezwłocznego
zaprzestania takich praktyk.
Pozbywanie się nieczystości ciekłych w taki sposób jest niezgodne z
prawem.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.
2008r. z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany pozbywać
się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości w sposób
zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy i transport
nieczystości ciekłych możliwy jest wyłącznie przez przedsiębiorców
posiadających zezwolenie wydane przez burmistrza (podmioty posiadające
zezwolenie).
Poza tym właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w
formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę
organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie – przez
okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W związku z tym gmina zwróci się do Państwa z prośbą o przedłożenie do
wglądu umów i rachunków w celu weryfikacji przestrzegania zasad
wynikających z w/w ustawy (ustawa) a także uchwały Nr XII/98/2011 z
dnia 4.11.2011r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Opalenica (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 323 poz. 5337 z 2011r.)
(regulamin).
Właściciele, którzy posiadają nieczystości ciekłe, a nie mają zbiorników
bezodpływowych zobowiązani są do ich pobudowania do 30.06.2012r.
Przypominam, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy (ustawa), kto nie
wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, a także nie
wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Odpady komunalne pod lupą.
NOWE ZASADY
Z dniem 1 stycznia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
152 poz. 897). Nowa regulacja nałożyła na gminy liczne zadania, a na
właścicieli nieruchomości obowiązki.
Jedno z nich dotyczy objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na
terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
nadzorowania tego gospodarowania, w tym realizacji zadań powierzonych
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

To Gmina zrealizuje najpóźniej do 30.06.2013r. odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Gmina w drodze przetargu dokona wyboru podmiotu, który będzie odbierał
od właścicieli nieruchomości odpady komunalne albo odbierał i
zagospodarowywał te odpady.
Właściciele nieruchomości będą obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Możliwe metody ustalenia opłaty zostały określone w art. 6j zmienionej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw
( ustawy)
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami obejmować
będą:
1.

odbieranie,
komunalnych,

transport,

odzysk,

unieszkodliwianie

odpadów

2.

tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
3. obsługę administracyjną systemu.
Opłata stanowić będzie dochód gminy. Rada Gminy realizując zapisy
ustawy będzie zobowiązana określić w drodze uchwały między innymi:
1. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
2. metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami,
3. stawki opłaty,
4. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty,
5. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w tym
termin składania pierwszej deklaracji,
6.

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę w szczególności: ilość odpadów
komunalnych odbieranych,
częstotliwość
odbierania,
sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
Właściciele nieruchomości będą zobowiązani złożyć do burmistrza
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zgodnie z wzorem i objaśnieniem sposobu jej
wypełniania. Do pierwszej deklaracji właściciele nieruchomości będą
zobowiązani dołączyć kopię umowy na odbieranie odpadów
komunalnych.

Deklaracja będzie obejmowała pouczenie, że stanowi ona podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a
może i też na której nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne
będzie zobowiązany złożyć taką deklarację.
Jeśli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji lub złoży deklarację,
której dane będą wątpliwe, burmistrz określi wysokość opłaty w drodze
decyzji administracyjnej.
Na bieżąco będziemy informować Państwa o uchwałach podejmowanych
w tych sprawach przez Radę Miejską.

