Załącznik nr 2 do Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaworznie
ZASADY ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW
BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W RAMACH
OPŁATY ZA GOPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OŚWIADCZENIEM

Zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Miejską w Jaworznie Uchwałą Nr VI/62/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2015 r. poz. 2020), inne niż
niebezpieczne

odpady

budowlane

i

rozbiórkowe

pochodzące

z

prac

remontowo-budowlanych

przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym stanowiące odpady komunalne będą
odbierane bezpłatnie w ilości do 300 kg od osoby w każdym roku. Maksymalna ilość odpadów jaką można
oddać bezpłatnie z danej nieruchomości to iloczyn liczby mieszkańców i określonego w uchwale limitu. Aby
skorzystać z tej możliwości mieszkaniec nieruchomości musi samodzielnie dostarczyć w/w odpady
do punktu odbioru gruzu, gdzie otrzyma do wypełnienia oświadczenie, w którym potwierdzi, że jest
właścicielem nieruchomości lub został upoważniony przez właściciela do oddania w ramach uiszczanej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej ilości innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Jednocześnie mieszkaniec lub właściciel
nieruchomości w oświadczeniu określi ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ilość osób powinna
być zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostanie
zweryfikowana przez pracownika Działu Gospodarki Odpadami. W przypadku braku możliwości
zweryfikowania ilości osób zamieszkujących budynek wielolokalowy zarządzany przez wspólnotę lub
spółdzielnię mieszkaniową, mieszkaniec aby skorzystać z bezpłatnej usługi będzie musiał uzyskać
potwierdzenie lub zaświadczenie zarządcy dot. ilości osób zamieszkujących w danym lokalu. Jednocześnie
wypełniając oświadczenie mieszkaniec zobowiąże się do zapłaty za zagospodarowanie ilości gruzu
oddanego powyżej limitu, który określa w/w uchwała. Opłata za dodatkową ilość (ponad limit) oddanych
odpadów, stanowić będzie koszt ich zagospodarowania w wysokości określonej w uchwale w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości wystąpi
z roszczeniem co do udzielonego upoważnienia, osoba która wypełniła oświadczenie będzie zobowiązana
do jego dostarczenia. W przypadku braku możliwości przedłożenia w/w dokumentu mieszkaniec,
zobowiązuję się do zapłaty za ilość odpadów oddanych bezpłatnie w ramach określonego limitu. Aktualny
cennik opłaty za dodatkową ilość (ponad limit) oddanych odpadów dostępny jest na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

