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Informacja o skutkach braku zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych
dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

  

Wobec zaniechania z dniem 1 sierpnia 2020r. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy przez Związek Komunalny Gmin Powiatu
Chełmińskiego Związek informuje o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
z późn. zm):

      
    1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
(obowiązek ten dotyczy: przedsiębiorców, instytucje kultury, oświaty, zdrowia, cmentarze,
obiekty publiczne takie jak szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, apteki, ośrodki zdrowia,
obiekty produkcji, usług i handlu, spółdzielnie, warsztaty, banki, urzędy pocztowe, biura, sklepy,
restauracje, bary, gospodarstwa rolne) są obowiązani do udokumentowania w formie umowy
korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych i dowodów uiszczania opłat za usługi
wykonywane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej na terenie Związku. ( art. 6 ust.
1 pkt 2 ustawy).    
    2. Związek jest zobowiązany do prowadzenia rejestru nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne i kontrolowania wypełnianie obowiązku zawarcia umowy
na odbiór takich odpadów (art. 6 ust. 5a ustawy).   
    3. W przypadku braku umowy Związek jest zobowiązany wydać z urzędu decyzję,w której
ustala obowiązek uiszczania opłat maksymalnych za odbieranie odpadówkomunalnych na
okres 1 roku ( art. 6 ust. 7 i 9). Zgodnie z uchwałą nr XII/40/2020. Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 lipca 2020 r.Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz.
3683) maksymalne stawki wynoszą :   

  

1) za każdy odbiór selektywnie zebranych i odebranych odpadów komunalnych w wysokości
(brutto) od pojemnika/worka o objętości:
a) pojemnik 60 l – 28,00 zł
b) pojemnik 80 l – 38,00 zł
c) pojemnik 120 l – 50,00 zł
d) pojemnik 240 l – 90,00 zł
e) pojemnik 1100 l – 400,00 zł
f) pojemnik KP-7 – 2500,00 zł
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2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
ustala się wyższą stawkę za każdy odbiór w wysokości (brutto) od pojemnika/worka o objętości:
a) pojemnik 60 l – 56,00 zł
b) pojemnik 80 l – 76,00 zł
c) pojemnik 120 l – 100,00 zł
d) pojemnik 240 l – 180,00 zł
e) pojemnik 1100 l – 800,00 zł
f) pojemnik KP-7 – 5000,00 zł

  

  

  4. Decyzja, o której mowa w pkt 3 , ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu,
na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące
przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania
usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.
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