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Informacja na temat stanu 
wdrażania nowego systemu 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi



 
Uchwała Nr XXVI/268/12  w sprawie ustalenia 

Regulaminu utrzymania czystości
 i porządku na terenie gminy Legnica;

Uchwała Nr XXVI/269/12 w sprawie przyjęcia
 obowiązków odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie

 zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

Uchwała Nr XXVI/270/12 w sprawie wyboru metody ustalenia
 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - wraz ze zmianą.



Uchwała Nr XXVI/270/12 w sprawie wyboru metody
 ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - wraz ze zmianą.

Uchwała Nr XXVI/271/12 w sprawie określenia szczegółowego
 sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 i zagospodarowania odpadów,

Uchwała Nr XXVI/272/12 w sprawie określenia rodzajów 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę

 w zakresie odbierania odpadów
 komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

 odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 



Tekst
Uchwała Nr XXXV/359/13 w sprawie określenia terminu,  

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVI/274/12 w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.



 

DEKLARACJE

 
   do Biura wpłynęło:

28 423 deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym
 

23 858 stanowią deklaracje pierwsze,
4 565 korekt deklaracji,

Zgodnie z danymi zawartymi w deklaracjach
ilość osób zamieszkałych na terenie miasta Legnicy
to 85 556 osób. 

Ze złożonych deklaracji wynika, 
że blisko 70 %  właścicieli nieruchomości 
prowadzi zbiórkę odpadów w sposób selektywny.
   
3882 deklaracji dotyczy zabudowy jednorodzinnej,
17863 dotyczy nieruchomości wielorodzinnych



Najczęstsze braki formalne:

- brak daty – złożenia deklaracji oraz 
   powstania obowiązku
- brak podpisu
- błędnie obliczona kwota
- brak uzasadnienia zmiany deklaracji

Działania 

- telefoniczne wezwanie do korekty
- 6 korekt deklaracji z Urzędu (kwoty)
- 246 wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnień
   i wezwań do uzupełnienia braków formalnych
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

- zabudowa wielorodzinna, 
- zabudowa jednorodzinna,  
- firmy,
- odpady zmieszane, 
- odpady surowcowe,
- szkło, 
- leki.

Aktualizacja, publikacja wykazów rozmieszczenia 
pojemników na szkło oraz na niepotrzebne 
i przeterminowane lekarstwa.

Nadzór nad odbiorem odpadów komunalnych:

- weryfikacja protokołów, 
- monitoring przebiegu tras „śmieciarek”
- weryfikacja dokumentów sporządzanych na potrzeby
   ewidencji odpadów, 
- weryfikacja tzw „kwitów wagowych”

 



Monitoring przebiegu tras „śmieciarek”









Wizja lokalna RIPOK i PSZOK

 







Od 1 lipca podjęto ponad 200 interwencji

- brak odbioru odpadów,
- brak wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
- lokalizacja pojemników na szkło,
- uchybienia porządkowe – zasieki.

Zajęcia edukacyjne – PSZOK

Chęć udziału  w zajęciach zgłosiło 17 szkół 
z terenu miasta Legnicy. 
W każdym miesiącu  przyjmowane będą  dwie 
zorganizowane grupy młodzieży.
Pierwsze grupy młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 i Gimnazjum nr 10 przyjęto  w dniu 25 września 2013 r.

Dla młodszych dzieci spotkania cykliczne prowadzone 
przez pracowników LPGK.

 





Propagowano ulotki informujące o nowym systemie 
gospodarowania  odpadami komunalnymi 

oraz ulotki dotyczące  sposobów i terminów płatności za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Do legnickich szkół przekazano plakaty informujące o 
nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.



Wpłynęło 13 sprawozdań od podmiotów 
odbierających odpady komunalne

 od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Legnicy 
(za  drugi kwartał), oraz 7 sprawozdań od podmiotów
 posiadających zezwolenie na opróżniania zbiorników
 bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 
 Po weryfikacji sprawozdań wysłano pisma do podmiotów,

 których sprawozdania zawierały błędy formalne.

Wszczęto postępowanie administracyjne
 do podmiotu odbierającego odpady komunalne

 z terenu miasta Legnicy dotyczące 
nieterminowości przekazywania

 sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych. 



Dane dotyczące ilości odpadów
Niesegregowane – zmieszane odpady
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282 osoby skorzystały z PSZOKÓW
W miesiącach lipiec – wrzesień

Papier i tektura 0,269 Mg
Wielkogabarytowe – 85 szt.

Zużyte urządzenia elektroniczne
I elektroniczne – 75 szt.

Zmieszany gruz – 2,860 Mg

Trafiają też:
Płyty CD, opony, metale, papa, odpady bio,

 tworzywa sztuczne, szkło



Uwagi dotyczące funkcjonowania PSZOK-ów:

 - osoby zgłaszające się do PSZOK bardzo często
   nie mają przy sobie dowodów osobistych,  numerów PESEL,

 - przywożone są odpady w nie szczelnych, cieknących pojemnikach, 
    nie zawierających informacji o rodzaju odpadu, 

- odpady biodegradowalne przywożone są luzem,

- przywożone są elektroodpady częściowo zdemontowane.
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