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Szanowni Mieszkańcy budynków wielorodzinnych 

Gminy Dąbrowa Białostocka 
        Polska wstępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do zagospodarowania 
śmieci zgodnie z unijnymi wytycznymi. Dlatego też parlament Rzeczypospolitej Polskiej 
uchwalił ,,Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz „Ustawę o odpadach”, 
które nakładają na gminę obowiązek zagospodarowania wszystkich śmieci powstających na 
jej terenie. 

Ustawy mają na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu 
zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli 
nieruchomości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. 
Jedynie 5-7 % odpadów stanowiły śmieci segregowane, czyli zbierane selektywnie. Wymogi 
unijne nakładają obowiązek zwielokrotnienia poprzednio prowadzonych działań dotyczących 
selektywnej zbiórki odpadów.  

Od dnia 1 lipca 2013 r. nasza gmina przejmuje obowiązek gospodarowania odpadami 
komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości. Wszystkie zebrane odpady będą musiały zostać 
poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie 
da się dalej przerobić. Już w roku 2013 gmina musi wykazać, iż ograniczyła o 50% masę 
odpadów ulegających biodegradacji, która dotychczas przekazywana była na składowisko. 
Następnie do końca roku 2020 gmina musi udokumentować, że co najmniej 50 % 
powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest odzyskiwana i 
przekazywana do dalszego przetworzenia. W przypadku niespełnienia przez gminę 
powyższych wymagań zostaną na nią nałożone wysokie kary pieniężne. Dlatego ważne jest, 
aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania 
odpadów.  

Od dnia 1 lipca 2013 r. zmienią się zasady pobierania opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą już zawierać umów z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady, a będą wnosić odpowiednią opłatę do gminy. Opłata ta ma zapewnić 
sfinansowanie prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w 
gospodarstwach domowych. Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch 
poziomach: jako opłata podstawowa za śmieci zmieszane lub opłata obniżona za śmieci 
zbierane selektywnie.  

W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie 
gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko ale również oszczędzi nasze 
wydatki.  

Gmina Dąbrowa Białostocka w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który od 1 
lipca 2013 r. będzie zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i 
zbieranych w sposób selektywny z zamieszkałych nieruchomości. W przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych (np. działalność gospodarcza, nieruchomości 
wykorzystywane okresowo, np. w sezonie letnim) odbiór odpadów komunalnych będzie 
odbywał się na dotychczasowych zasadach poprzez zawarcie umowy przez właściciela 
nieruchomości z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy 
Dąbrowa Białostocka. Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie poinformowanie Burmistrza o 
zawartych umowach. 

 



W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej podjęła między 
innymi uchwały dotyczące: 

1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa  
    Białostocka, 
2) sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, 
3) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  
    zależności od wielkości gospodarstwa domowego, dzieląc je na trzy  
    kategorie: 

a) małe gospodarstwo domowe – składające się z 1 osoby, 
b) średnie gospodarstwo domowe – składające się z 2 lub 3 osób, 
c) duże gospodarstwo domowe – składające się z 4 i więcej osób, 

4) wysokości opłat za odbiór odpadów, 
- za odpady zbierane selektywnie opłaty wyniosą: 

a) małe gospodarstwa domowe         -  15,00 zł miesięcznie, 
b) średnie gospodarstwa domowe     -  28,00 zł miesięcznie, 
c) duże gospodarstwa domowe          -  36,00 zł miesięcznie, 

- za odpady zbierane nieselektywnie opłaty wyniosą: 
a) małe gospodarstwa domowe         -  23,00 zł miesięcznie, 
b) średnie gospodarstwa domowe     -  42,00 zł miesięcznie, 
c) duże gospodarstwa domowe          -  54,00 zł miesięcznie, 

  
Należy pamiętać, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie 

na bieżąco weryfikowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie 
Burmistrza. Ta informacja stanowić będzie podstawę do naliczenia wyższej opłaty.  
 

Mieszkańcy, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów zobowiązani będą do ich 
należytego segregowania, natomiast przedsiębiorca odbierający odpady zobowiązany będzie 
odebrać ich następujące rodzaje: 
 1) tworzywa sztuczne (butelki typu pet, plastik, itp.), 
 2) metale – drobny złom (np. metalowe puszki po napojach), 
 3) papier i makulaturę, 
 4) szkło kolorowe i bezbarwne, 
 5) odpady zmieszane (wszystkie pozostałe nie objęte obowiązkiem selektywnej zbiórki). 
 

Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do oddzielnego zbierania poniższych odpadów: 
 1) odpady zielone, 
 2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 3) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
 4) zużyte baterie i akumulatory, 
 5) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
 6) przeterminowane leki i chemikalia, 
 7) zużyte opony i inne wyroby gumowe, 
które muszą dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, którego lokalizacja 
zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym. Za przyjęcie tych odpadów nie 
będzie pobierana opłata. 
 

Więcej informacji na temat gminnego systemu gospodarki odpadami można uzyskać 
osobiście w siedzibie zarządcy nieruchomości,  w pok. nr 2A Urzędu Miejskiego (parter) w 
Dąbrowie Białostockiej lub telefonicznie (tel. 857121100 wew.138) oraz poprzez stronę 
internetową Urzędu  (www.dabrowa-bial.pl) w zakładce – Gospodarka Śmieciowa Gminy, 
gdzie zamieszczone będą wszelkie informacje nt. Gminnego Systemu Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi.     

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej 
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