Boronow, dnia 03.09.2021r.

I N FO R MAC JA
Obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888), urząd gminy informuje, że właściciele
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są posiadać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Boronów.
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się
m.in.: obiekty użyteczności publicznej, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe,
warsztaty, sklepy, biura itp.
Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Boronów są
dostępne na stronie BIP – https://boronow.bip.net.pl/ , zakładka Gmina – Informacja o środowisku
i jego ochronie - Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boronów.
Na terenie Gminy Boronów systemem gospodarowania (odbioru) odpadami komunalnymi
zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe
oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
• uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część zamieszkałą
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją,
• zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym,
na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania
posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W związku z powyższym, w terminie do dnia 20.10.2021r., właściciele nieruchomości
niezamieszkałych proszeni są o dostarczenie do tut. urzędu gminy kopii zawartej umowy
z podmiotem odbierającym odpady komunalne.
Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
•

osobiście do siedziby tut. urzędu, II piętro - pok. nr 7, od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy urzędu,

•
•

przesłać na adres: Urząd Gminy w Boronowie, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów,
przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów (umowy) pocztą elektroniczną na adres
e-mail: dorotaw@boronow.pl .

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności
gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego
odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania,
należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z prowadzoną
działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo
wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza
miejscem zamieszkania.
Powiadomienie gminy o w/w okolicznościach, pozwoli na zweryfikowanie przypadków,
w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.
Ponadto przypominamy, że właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest
nadal do przestrzegania zasad i wypełniania obowiązków określonych ustawie z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888),
w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości tj.
m.in. do :
•

wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

•

zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje w/w obowiązków podlega
karze grzywny
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (34) 35 39 100 wew. 21 lub 36 .

Sekretarz Gminy Boronów
/-/ Szymon Żyłka

