INFORMACJA DLA FIRM W SPRAWIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Na podstawie obowiązujących przepisów, czyli na podstawie
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.)
oraz na podstawie Uchwały Nr V/75/2019r Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 lutego 2019r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta
Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkają
mieszkańcy Miasto Gniezno odpowiada wyłącznie za odpady
komunalne odbierane od mieszkańców. Miasto musi również
zadbać o ich zagospodarowanie.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
odpady od mieszkańców odbierane i zagospodarowywane są
przez URBIS Sp. z o.o.
Miasto Gniezno nie odpowiada za odpady komunalne powstające w przedsiębiorstwach. W związku z licznymi pytaniami
i wątpliwościami przygotowaliśmy mini przewodnik dla przedsiębiorców dotyczący gospodarowania odpadami. Zapraszamy do
jego lektury. W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się
z wyspecjalizowanymi podmiotami. Jednym z nich jest rma URBIS
Sp. z o. o., która poza odbieraniem od[padów komunalnych od
mieszkańców, odbiera również odpady komunalne od rm.

ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE
powstałe w czasie świadczenia usług
i prowadzenia produkcji

ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna: art. 5 ust.1 pkt. 3b) oraz 6 ust. 1 pkt 2
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 za zm.)

Do odpadów komunalnych powstających
w rmie zaliczamy wyłącznie odpady
żywnościowe, opakowania po żywności, odpady
higieniczne i opakowania po środkach czystości.
Wszystkie inne odpady, czyli takie związane
z produkcją lub świadczonymi usługami powinny
być zbierane i przekazane do zagospodarowania
upoważnionej do tego, specjalistycznej rmie.
Do obowiązków przedsiębiorcy należy
podpisanie umowy na odbiór odpadów
komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru
działalności regulowanej prowadzonym przez
właściwy organ.

Podstawa prawna: ustawa z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

Do odpadów innych niż komunalne
zaliczamy m.in.:
ź opakowania po surowcach,
ź ścinki materiałów produkcyjnych m.in.:
pianki, skóry naturalne, syntetyczne, tkaniny,
ź zabrudzone szmaty, czyściwo, zarówno przez
oleje, chłodziwa jak również chemikalia,
ź wióry, odpadki metalowe,
ź ścinki, odpady drewniane,
ź przepracowane oleje, chemikalia,
ź odpady budowlane, powstałe podczas
remontu lub budowy obiektów,
ź części samochodowe (m.in zderzaki, części
z tworzyw sztucznych, opony, części metalowe).
Do obowiązków przedsiębiorcy należy:
prowadzenie ewidencji o takich odpadach,
ź prowadzenie Kart Przekazania Odpadów (KPO),
ź przekazywanie sprawozdań o odpadach
do marszałka województwa,
ź wpis do bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
ź wyodrębnienie i opisanie kodami miejsca
magazynowania odpadów,
ź zawarcie umowy na odbieranie odpadów
poprodukcyjnych lub/oraz KPO potwierdzające,
że oddali odpady uprawnionemu podmiotowi lub
WZ.
ź

Konsekwencje braku tych działań:
Zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków
wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Szczegółowe informacje:
URBIS Spółka z o.o.
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno
tel. 61 424 58 00
fax. 61 426 35 67
e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl

Nieprawidłowości w tym zakresie są zagrożone karą
aresztu lub grzywny (nawet 5000 zł), którą nakłada
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W przypadku wątpliwości dotyczących zagospodarowania odpadów przedsiębiorcy powinni szukać informacji
w organach wydających decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów . Są to, w zależności od rodzaju i ilości
zbieranych i przetwarzanych odpadów starosta (na naszym terenie Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego) oraz
marszałek województwa (na naszym terenie Marszałek Województwa Wielkopolskiego)

W większości rm powstają dwa rodzaje odpadów:

