Komunikat dla przedsiębiorców składających
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości
niezamieszkałych
UWAGA!!!
WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJE O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH
Biorąc pod uwagę nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t.j.) Burmistrz Miasta Szczytno informuje, że w myśl
przepisu art. 6c ust. 2c w/w ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości
niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody
właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.
W myśl w/w przepisu przedsiębiorcy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki
odpadami zorganizowanym przez Gminę Miejską Szczytno lub z niego wystąpić.
W przypadku wystąpienia z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
należy złożyć oświadczenie na piśmie i dołączyć deklarację zamykającą naliczenie
należności oraz mieć ze sobą umowę na odbiór odpadów komunalnych podpisaną z
innym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do rejestru
działalności regulowanej.
Na podstawie art. 6 ust. 5a w/w ustawy Burmistrz Miasta Szczytno będzie
kontrolował posiadanie w/w umów i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów
komunalnych z firm, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieruchomości, które w części stanowią
nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów
tych nie stosuje się – pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi.

UWAGA!!!
Na nieruchomości niezamieszkałej, w której prowadzona jest np. działalność gospodarcza powstają
odpady pochodzące z bytowania człowieka, jak również odpady z działalności gospodarczej. Gmina
zobowiązana jest do odbioru tylko odpadów komunalnych, powstałych wyłącznie z bytowania
człowieka.

Odpady powstałe, wytworzone z działalności gospodarczej należy przekazać przedsiębiorcy, który
posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ODPADY KOMUNALNE
* Powstałe przez pracownika, np.:
artykuły higieniczne, papierowe
ręczniki, opakowania po napojach,
żywności.
* Wytworzone przez klienta.

ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

* Opakowania po produktach, np.:
Prowadzący działalność
kartony, folie, plastik.
gospodarczą
zobowiązani są
Te odpady odbiera * Artykuły z działalności
podpisać
odrębną
umowę z
spożywczej,
np.:
przeterminowane
gmina
artykuły spożywcze.
* Odpady z produkcji: będące
firmą, która posiada stosowne
wynikiem obróbki, przeróbki,
zezwolenie na ich odbiór.
demontażu, np. kawałki drewna, foli,
plastiku, styropianu.

Podstawa prawna:
< Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2018r., poz. 701);
< Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z
2014r., poz. 1923);
< Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzoru dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r., poz. 819 ).

