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Przewodniczący Rady Miejskiej iy Mosinie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na zapytanie Radnej Pani Małgorzaty Kaptur znak BR.0003.758.2014, z dnia
11.03.2014 r. w sprawie spalania odpadów na placach budowy, Burmistrz Gminy Mosina, stwierdza,
co następuje.

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) „Wlaściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych „.

Jednocześnie, w myśl art. 6c ust. 2 wyżej powołanej ustawy o utrzymaniu czystości iporządku
w gminach, „Rada gminy może. w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne „. W miejscu tym wskazać należy, iż Gmina Mosina jest
członkiem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu.
W myśl powyższego, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy „obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie
aktów prawa miejscowego, wykonuje właściwy związek międzygminny”.

Jak wyżej wspomniano, obowiązek składania deklaracji dotyczy nieruchomości, na których
powstają odpady komunalne. Za odpady komunalne, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), „rozumie się odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych”. W myśl powyższego, należy stwierdzić, iż odpadem komunalnym jest
odpad, który powstaje z miejscu bytności człowieka w danym miejscu, który wytwarza odpady
w związku z np. konsumpcją żywności.

Jednocześnie, kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązku dotyczącego składania deklaracji
przeprowadza Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania SELEKT w Czempiniu
we współpracy z Urzędem Miejskim w Mosinie.

Na placach budowy mogą powstawać odpady komunalne, jednak głównie powstają m.in.
odpady opakowaniowe i pobudowlane, których nowy system gospodarki odpadami nie obejmuje.
W związku z powyższym, sposób postępowania z odpadami innymi niż komunalne określają przepisy
odrębne.
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Nie mniej jednak, na terenach budowlanych deweloperzy są również zobowiązani

do zachowania czystości i porządku. Jednocześnie spalanie jakichkolwiek odpadów, w tym plastiku

jest surowo zabronione.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie. Straż

Miejska w Mosinie, na podstawie otrzymanych zgłoszeń, interweniowała m.in. na placu budowy

w Czapurach w sprawie spalania folii plastikowych.

Otrzymują:

1 Adresat Jw miejscu!;
2. Pani Małgorzata Kaptur, Radna Rady Miejskiej w Mosinie Jw miejscu!;
3. Sekretarz Gminy Mosina;
4. a!a.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Ochocka, podinsp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,

tel. 618lO9-547
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