
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU 

GOSPODARKI  ODPADAMI  NA  TERENIE 

GMINY   PORĄBKA: 

 

 

1. Czy trzeba myć butelki i zrywać z nich etykiety? 

 

Nie, nie trzeba. Wszelkie  opakowania  muszą  być   puste.  

 

2. Czy opłatę za gospodarowanie odpadami, będzie można (jak do tej pory) uiszczać 

odbierającemu odpady (przedsiębiorcy)? 

 

 Nie.  Opłatę  należy  uiszczać  na: 

-        rachunek bankowy Urzędu Gminy w Porąbce, lub 

-        indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdego właściciela nieruchomości,                       

         który złożył deklaracje, lub  

-        w kasie Urzędu Gminy Porąbka.  

 

3. Czy właścicielom zostanie przesłana decyzja o wysokości należnej  opłaty? 

 Nie. Wymiar opłaty został ustalony przez właściciela w deklaracji.   

 

4. Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodzi się dziecko lub umrze 

osoba zamieszkująca daną nieruchomość? 

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. 

zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

 

5. W tej chwili kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero w czerwcu. Kiedy 

powinienem złożyć deklarację? 

 

W ciągu 14 dni od zamieszkania.  

 

6. W jakim trybie mam płacić? Miesięcznie czy kwartalnie? 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest miesięcznie, natomiast 

płatności uiszcza się w następujących terminach: 

- za miesiące styczeń-luty do 5 marca danego roku 

- za miesiące marzec – kwiecień do 5 maja danego roku 

- za miesiące maj-czerwiec  do 5 lipca danego roku 

- za miesiące lipiec-sierpień do 5 września danego roku 

- za miesiąc wrzesień-październik do 5 listopada danego roku 

- za miesiące listopad-grudzień do 5 stycznia danego roku.   

      

       Mieszkańcy mogą także wnosić opłaty za każdy miesiąc oddzielnie, przy zachowaniu jednak 

terminów wpłat wskazanych powyżej.    

 

 

 



 

7. Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości wniesie niższą opłatę od należnej? 

 

Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia                     

1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

 

8. Co będzie w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów? 

 

W przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, 

biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilości odpadów powstających na nieruchomościach                             

o podobnym charakterze. 

 

9. Czy odpady komunalne mogą być gromadzone w plastikowych kubłach. Dostrzegamy 

sprzeczność w omawianym zakresie pomiędzy Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Porąbka, a ulotką firmy REMONDIS.  

 

Odpady komunalne mogą być gromadzone w pojemnikach (z tworzywa sztucznego lub 

metalowych)  lub  w  workach. Ulotka Wykonawcy, który wygrał  przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Porąbka  szczegółowo opisuje  sposób segregacji odpadów przy 

wykorzystaniu worków dostarczanych przez Wykonawcę na odpady segregowane o 

określonych kolorach.  

Mieszkańcy,  którzy  nie  chcą  korzystać z dostarczanych przez Wykonawcę worków – mogą  

odpady segregowane gromadzić w pojemnikach. Należy je wówczas opisać (suche, mokre)                     

lub wkładać do ich  środka  worki  na segregacje przekazane przez Wykonawcę. Zaleca się  

również, aby opakowania szklane gromadzone były w workach dostarczanych przez 

Wykonawcę,  z uwagi  na  możliwości  ich  potłuczenia  przy  przeładunku  z  pojemnika do 

śmieciarki.        

  

10. W jaki sposób i gdzie należy segregować potłuczone szkło: talerze, szklanki, szyby okienne, 

potłuczone żarówki?  

 

Potłuczone szkło typu: talerze, szklanki  należy wkładać do worka/pojemnika przeznaczonego 

na odpady suche. Również potłuczone szyby (w niewielkich ilościach)  należy oddać łącznie z  

odpadami suchymi.  

Jeżeli jednak szyby okienne należą do odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót 

budowlanych powinny być odbierane jako odpady budowlane – czyli na indywidualne 

zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do Wykonawcy.  

Żarówki całe i potłuczone są odpadami niebezpiecznymi, w związku z czym będą odbierane 

podczas specjalnej zbiórki tego typu odpadów (łącznie ze zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym). 

 

11. Kto i zgodnie z jaką procedurą weryfikuje fakt niewłaściwego posegregowania odpadów 

komunalnych?  

 

Kontrola prawidłowego sposobu segregowania następuje „u źródła”:  wykonawca  odbierający 

odpady z terenu Gminy zobowiązany jest  do weryfikacji  prawidłowości  segregacji odpadów 

komunalnych u każdego z mieszkańców. Obowiązek ten wynika z umowy na odbiór odpadów 

komunalnych podpisanej pomiędzy Wójtem Gminy Porąbka a Wykonawcą,  który wygrał 

przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy.   

Wójt Gminy Porąbka formułując obowiązki Wykonawcy związane ze świadczeniem usług                    

w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Porąbka – narzucił Wykonawcy   na 

etapie przeprowadzania przetargu procedurę dotyczącą kontroli właściwej segregacji. Opis tej 



procedury umieszczony został  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w oparciu                       

o którą prowadzono postępowanie na wybór wykonawcy usług odbioru odpadów komunalnych. 

Zapisy SIWZ w tym zakresie  były  następujące: 

„… Kontrola rzetelności segregacji: 

a) Wykonawca powiadamia Gminę w przypadku niedopełniania przez właściciela 

nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

b) Wykonawca odbierający odpady komunalne które są zmieszane  od właściciela 

nieruchomości który zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów ma obowiązek: 

 pozostawić źle wysegregowane odpady na nieruchomości z informacją dla właściciela 

nieruchomości o konieczności ich posegregowania, 

 jeśli upomnienie nie przyniesie skutku  i sytuacja  taka powtórzy się dwukrotnie wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji na poziomie umożliwiającym wydanie przez 

zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty 

(dokumentacja  fotograficzna z datownikiem wykonana w sposób niebudzący wątpliwości 

w zakresie przypisania pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości oraz 

oświadczenie pracownika Wykonawcy, który stwierdził niezgodność wraz z jego 

podpisem) oraz do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie w formie raportu 

miesięcznego…”. 

 

Wójt Gminy uznał, że w przypadku niewłaściwego segregowania odpadów konieczne jest  

najpierw pouczanie mieszkańców w przedmiocie prawidłowej segregacji odpadów. Ostatecznie 

jednak konsekwencją powtarzającego się dwukrotnie nieprawidłowego segregowania odpadów 

na nieruchomości, której właściciel zadeklarował segregacje odpadów – jest odbiór przez 

Wykonawcę  źle posegregowanych odpadów i przyjęcie ich jako odpadów zmieszanych. W 

takim przypadku  Gmina   naliczy właścicielowi danej posesji  wyższą opłatę z tytułu oddania 

odpadów zmieszanych.     

 

12. Na jakiej podstawie firma odbierający odpady komunalne może odmówić przyjęcia 

niektórych odpadów, np. styropianu?  

 

Wykonawca może odmówić odbioru odpadów, które należą do grup odpadów zbieranych                

osobno w formie „mobilnego” PSZOK-u (przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe).  

Styropian tzw. opakowaniowy - pochodzący z opakowań zabezpieczających różnego typu 

sprzęty należy oddawać łącznie z frakcją suchą; natomiast  jeżeli  jest  to  odpad budowlany to 

jego odbiór wymaga osobnego  zgłoszenia  Wykonawcy odbierającego odpady z terenu Gminy 

(jeśli  odpad budowlany  powstaje w wyniku  prowadzenia przez mieszkańca  drobnych robót 

budowlanych na które właściciel nieruchomości nie potrzebuje pozwolenia  ani  zgłoszenia). 

 

13. Dlaczego dodatkowe worki dostępne są tylko w Urzędzie Gminy Porąbka?  

 

Worki dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali chęć segregacji 

odpadów  komunalnych  dostarczane są  na poszczególne  nieruchomości  przez Wykonawcę 

odbierającego odpady komunalne. Wykonawca ma obowiązek pozostawić tyle worków pustych               

ile odebrał zapełnionych. Urząd Gminy chcąc usprawnić działanie systemu w pierwszych               

miesiącach jego funkcjonowania - dał mieszkańcom  możliwość pobrania dodatkowych worków 

w swojej  siedzibie. 

 

 

 

 



 

 

14. Gdzie można składać skargi i zażalenia na nieprzestrzeganie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka?  

 

Skargi i zażalenia na przypadki naruszenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na     

terenie  Gminy  Porąbka  należy  składać  do  Wójta  Gminy Porąbka. 

 

 

15. Kto i według jakiego harmonogramu opróżnia kosze na śmieci, usytuowane w miejscach 

publicznych Gminy Porąbka?  

 

Kosze uliczne opróżniane są przez Wykonawcę, który wygrał przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Porąbka w każdy poniedziałek i piątek, zgodnie z 

harmonogramem stanowiącym załącznik do SIWZ.  

  

16. Czy Urząd Gminy wystawi przedsiębiorca faktury VAT za uiszczenie opłaty za odbiór                 

i  zagospodarowanie odpadów?   

Nie. Podstawą do zaksięgowania ww. opłaty jako koszt uzyskania przychodu dla 

przedsiębiorcy  będzie dokument deklaracji z tytuł opłaty za gospodarowanie odpadów złożony 

przez przedsiębiorcę wraz z potwierdzeniem przelewu lub innym dowodem zapłaty 

przedmiotowej  opłaty.  

 

 

 

 

 

WÓJT  GMINY  PORĄBKA 

                                                                                                                 Czesław  Bułka 

 


