
Szanowni Państwo – Mieszkańcy gminy Linia 

Od 1 stycznia 2012 roku rozpoczęło się wdrażanie nowego systemu gospodarki 
odpadami związane z nowelizacją ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości                  
i porządku w gminach. Według przyjętych założeń proces ten potrwa do połowy roku 2013, 
kiedy to nowy system gospodarki odpadami ma w pełni wejść w życie. Wprowadzane 
obecnie zmiany przez niektórych nazywane są rewolucją śmieciową! Wynika to przede 
wszystkim z tego, że w najbliższym okresie będziemy musieli zorganizować nowy system 
zbierania i odbierania odpadów, który powinien zapewniać ich selekcję już w miejscu 
powstawania. Ponadto przepisy przewidują wprowadzenie jednolitego systemu opłat za 
odbiór odpadów obejmujący bez wyjątku wszystkich mieszkańców i inne podmioty 
wytwarzające odpady. Obecnie gospodarstwa domowe, właściciele nieruchomości i 
przedsiębiorcy zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów i rozliczają się finansowo 
z podmiotami świadczącymi tą usługę. Taki system nie sprzyja segregacji odpadów i 
powoduje, że zbyt wiele surowców wtórnych nie jest odzyskiwana, tylko trafia bezpowrotnie 
na wysypiska.  

W wyniku wprowadzonych zmian ustawowych, odbiorcą odpadów komunalnych od 
mieszkańców będzie wyłoniony w przetargu podmiot. Zmieni się w związku z tym system 
opłat. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczali opłaty według obowiązujących 
stawek. Niższymi stawkami opłat premiowani będą Ci mieszkańcy, którzy zdecydują się na 
segregację odpadów. Wyższe stawki będą opłacać wszyscy ci, którzy nie podejmą się 
segregacji. Dzięki powszechnym, bo obejmującym wszystkich bez wyjątku mieszkańców, 
stawkom opłat nie będzie się opłacało się podrzucać śmieci do lasu czy do sąsiadów. Z tych 
również względów nie będzie powodu pozbywania się śmieci przez ich spalanie w domowych 
piecach. 

Na ostatniej sesji radni podjęli pierwsze obowiązkowe uchwały, dotyczące opłat za 
gospodarowanie odpadami, wzoru deklaracji, ustalenie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 
zagospodarowywania tych odpadów. Podjęte przez radnych uchwały, dotyczące odbioru 
odpadów od gospodarstw domowych, są niejako początkiem wdrażania nowej ustawy w 
Gminie Linia. Na początku stycznia do mieszkańców trafią deklaracje, które należy wypełnić 
i przesłać do urzędu w terminie do 15 lutego 2013r. W naszej gminie podatek śmieciowy 
będzie naliczany od „gospodarstwa domowego”. Do wyboru mieliśmy cztery metody. 
Pierwsza to naliczanie podatku od metra kwadratowego lokalu,  druga to obciążenie od 
zameldowanych osób, trzecia to proporcjonalnie od ilości zużytej wody oraz czwarta, czyli ta 
na którą się zdecydowaliśmy, jednakowa opłata dla każdego gospodarstwa domowego. Każdy 
z systemów ma niestety wady i nie ma idealnego sposobu naliczania podatku śmieciowego 
jednak wybrany system ma tych wad najmniej.  Zgodnie z ustawą, wybrany przez gminę  
system  musi być na tyle uniwersalny by objął wszystkich mieszkańców, więc radni wybrali 
system od gospodarstwa domowego.   

W chwili obecnej w sejmie  trwają prace nad zmianą ustawy. Mają one dotyczyć 
sposobu naliczania opłaty.  Po zmianach będzie można  różnicować gospodarstwa domowe i 
tak  np.  gospodarstwa jednoosobowe i dwuosobowe zapłacą niższą opłatę za śmieci.  
 

 

 

 



Mając świadomość nadchodzących zmian oraz potrzebę przygotowania się Nas 
wszystkich do wdrażania nowych zasad gospodarki odpadami wynikających z wprowadzenia 
nowych przepisów, Urząd Gminy  w Lini przygotował na stronie internetowej  gminy 
informację dotyczącą gospodarki odpadami na terenie naszej gminy . 

www.gminalinia.com.pl  w zakładce Ochrona Środowiska  

Poniżej podajemy numery telefonów  pod którymi będzie można uzyskać dodatkowych 
informacji na temat nadchodzących zmian. 512 177 711, 58 676 85 98 

  

 


