Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi


Obowiązkowa segregacja odpadów
Od 1 stycznia 2021 r. segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkiem. Każdy mieszkaniec Gminy Gryfino jest zobowiązany segregować odpady zgodnie 
z dotychczasowymi zasadami, tj. podziałem na 4 frakcje -papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady. Oznacza to, że mieszkańcy nie mogą dokonać wyboru pomiędzy segregacją lub jej brakiem, a brak segregacji spowoduje naliczenie naliczenie opłaty podwyższonej, stanowiącej dwukrotność opłaty podstawowej.

Zmiana sposobu naliczania opłaty
W przypadku zabudowy jednorodzinnej opłata liczona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i ma charakter malejący wraz ze wzrostem liczby osób. Za dwie pierwsze osoby w gospodarstwie płacimy po 25 zł, za dwie kolejne po 20 zł, a każda następna osoba to opłata w wysokości 15 zł.
Przykładowo, rodzina pięcioosobowa zapłaci (2 x 25zł) + (2 x 20 zł) + 15 zł = 105 zł miesięcznie.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej opłata liczona będzie od powierzchni zajmowanego lokalu i również będzie malała wraz ze wzrostem powierzchni lokalu.
Stawki za powierzchnię wynosić będą:
	za każdy 1 m2 powierzchni lokalu do 30 m2 – 1,45 zł,
	za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 30 m2 do 45 m2 – 1,10 zł,
	za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 45 m2 do 60 m2 – 0,75 zł,
	za każdy kolejny 1 m2 powierzchni lokalu powyżej 60 m2 – 0,40 zł.

Przykładowo za mieszkanie o powierzchni 59 m2 koszt wyliczamy w następujący sposób: (30 x 1,45) + (15 x 1,10) + (14 x 0,75) = 70,50 zł.

Wyjątkiem w zabudowie wielorodzinnej jest sytuacja, w której dany lokal zamieszkiwany jest wyłącznie przez jedną osobę, zużywającą nie więcej niż 4 m3 wody – wówczas osoba taka jest rozliczana wg stawki ustalonej dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
DEKLARACJE
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
ZABUDOWA WIELOLOKALOWA
Kto składa?
Właściciele nieruchomości – domów jednorodzinnych

WAŻNE: nie trzeba składać nowych deklaracji, jeżeli nie zmieniły się dane, które zostały zawarte we wcześniej złożonej deklaracji. 

O wysokości nowej opłaty mieszkańcy zostaną poinformowani pisemnie.

Nową deklarację właściciele złożą jeżeli zmienią się okoliczności (np. kiedy urodzi się dziecko lub gdy założą przydomowy kompostownik). 
Zarządcy wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych

WAŻNE: Wspólnoty i spółdzielnie obowiązkowo muszą złożyć deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku. 

Jest to spowodowane zmianą metody obliczania opłaty, która jest uzależniona od powierzchni lokalu.

W jaki sposób oblicza się miesięczną kwotę opłaty?
Opłatę właściciel obliczy według metody od osoby, musi jednak pamiętać, że obecnie przewidziane są trzy stawki opłaty:

Przykładowo jeżeli w domu mieszka 7 osób opłatę obliczamy następująco:

- opłata za pierwsze 2 osoby: 2 x 25 zł = 50 zł,
- opłata za kolejną 3 i 4 osobę: 2 x 20 zł = 40 zł,
- opłata za koleją 5, 6 i 7 osobę: 3 x 15 zł = 45 zł.
Opłata w takim przypadku wynosić będzie 135 zł miesięcznie. 

WAŻNE: jeżeli właściciel nieruchomości gromadzi  bioodpady w kompostowniku to stosuje się częściowe zwolnienie z opłaty. 

Wówczas kwotę zwolnienia oblicza się następująco (zakładamy, że w nieruchomości mieszka 7 osób):

- kwota zwolnienia za pierwsze dwie osoby: 
2 x 2 zł = 4 zł,
- kwota zwolnienia za kolejną 3 i 4 osobę: 
2 x 1,60 zł = 3,20 zł,
- kwota zwolnienia za każdą 5, 6 i 7 osobę: 
3 x 1,20 zł = 3,60 zł.

Kwota częściowego zwolnienia wyniesie w takim przypadku 10,80 zł miesięcznie. 

W podanym przykładzie opłata wniesie więc 124,20 zł (135 zł – 10,80 zł). 



Wysokość opłaty w przypadku budynków wielolokalowych (np. bloków) co do zasady będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego.

W deklaracji spółdzielnie lub wspólnoty będą ujmować zbiorczo dane w zakresie poszczególnych nieruchomości z rozbiciem powierzchni na właściwe przedziały i obliczeniem opłaty według przewidzianych stawek. 

Obliczenie opłaty musi uwzględniać następujące przedziały:
 - opłata obliczona za „pierwsze” 30 m² - stawka opłaty 1,45 zł/m²,
- opłata obliczona z każdy kolejny m² powierzchni powyżej 30 m² i nieprzekraczającej 
45 m² - stawka opłaty 1,10 zł/m² ,
- opłata obliczona za każdy kolejny m² powierzchni powyżej 45 m² i nieprzekraczającej 
60 m² - stawka opłaty 0,75 zł/m²,
- opłata obliczona za każdy kolejny m powierzchni powyżej 60 m² - stawka opłaty 0,40 zł/ m².

Przykładowo opłata za gospodarowanie odpadami dla lokalu o powierzchni 75,55 m² powinna zostać obliczona następująco:
- opłata liczona w przedziale od 1 m² do 30 m²: 
30 m² x 1,45 zł = 43,50 zł
- opłata liczona w przedziale za każdy kolejny m² powyżej 30m² do 45 m²:  
15 m² x 1,10 zł = 16,50 zł
- opłata liczona w przedziale za każdy kolejny m² powyżej 45 m² do 60 m²: 
15 m² x 0,75 zł = 11,25 zł
- opłata liczona w przedziale za każdy kolejny m² powyżej 60 m²:
15,55 m² x 0,40 zł = 6,22 zł.

Ogółem kwota opłaty wyliczona dla powierzchni 75,55 m² wynosić będzie 
77,47 zł miesięcznie. Jeżeli więc w bloku będzie 15 takich mieszkań, to opłata wyniesie 1 162,05 zł miesięcznie.

WAŻNE: Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że lokal mieszkalny (lub kilka lokali w danej nieruchomości) będzie zamieszkiwany przez 1 osobę, a średniomiesięczne zużycie wody w tym mieszkaniu nie przekroczy 4 m³, wówczas opłata za taki lokal zostanie wyliczona według stawki od osoby i wynosić będzie 25 zł miesięcznie, bez względu na powierzchnię użytkową.  


Jak będzie kształtowała się wysokość opłaty jeżeli w nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkuje kilkanaście osób, obrazuje poniższa grafika:
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W przypadku kompostowania na terenie takiej nieruchomości bioodpadów w przydomowym kompostowniku, stawka opłaty ulegnie obniżeniu zgodnie z poniższą grafiką:
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Formularz nowej deklaracji
Formularz dostępny jest również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Informacje o tym, jak należy prawidłowo wypełnić deklarację, można uzyskać:
	telefonicznie nr 91 416 20 11 wew. 207,

mailowo: podatki@gryfino.pl,
w siedzibie urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w urzędzie,
przykładowe wzory wypełnionych deklaracji oraz broszura z instrukcją jak wypełnić deklarację - wzory
Uchwałą Nr LIII/519/18 z dnia 2 listopada 2018 roku Rada Miejska w Gryfinie ustaliła, iż termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada do 27 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z dołu.

Mieszkańcy mogą wnosić opłatę na rachunek bankowy:
93 1240 3927 1111 0010 4959 4860
lub na indywidualne rachunki wygenerowane w ramach obsługi płatności masowych. Numery kont nie uległy zmianie.
Mieszkańcy wsi mogą dokonać opłaty u sołtysa. Mieszkańcy bloków oraz kamienic, których zarządcą są np. Spółdzielnie Mieszkaniowe, GTBS Sp. z o.o., Wspólnoty Mieszkaniowe lub inni zarządcy i administratorzy, płacą jak dotychczas, na rachunek tych podmiotów w ramach opłat za użytkowanie lokali.

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
4 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXIII/187/20 podjęła decyzję o uchyleniu uchwały Nr XXVIII/227/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała ta weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, iż od tego dnia Gmina Gryfino odbiera odpady komunalne tylko z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych, tj. częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, jednak wyłącznie z zamieszkałej ich części.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a więc wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności publicznej, hosteli, restauracji, firm, zakładów przemysłowych, handlowych, czy usługowych, w tym również takich, które położone są w budynkach wielorodzinnych (blokach) podpisują indywidualną umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Może to być Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie (PUK) lub inny podmiot wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 





