
Informacje dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Stara Biała w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

wprowadzonej od stycznia 2020 r. 

 

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Stara Biała będzie samodzielnie realizować odbiór 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na 

których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Stara Biała. Najważniejsze zmiany 

do gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

obowiązujące na terenie gminy od 1 stycznia 2020 r. 

I. WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO 

SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Ustawa nie dopuszcza możliwości „niesegregowania” wytworzonych odpadów komunalnych. 
 

II.  SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Zgodnie z harmonogramem przedsiębiorstwo wpisane do rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stara Biała w ramach opłaty 

za gospodarowanie odpadami odbierać będzie: 

 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (zbierane do worka żółtego), 

 szkło (zbierane do worka zielonego), 

 papier (zbierany do worka niebieskiego), 

 pozostałości z sortowania ww. odpadów (zbierane do pojemnika), 

 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy (worek brązowy). 

Pojemnik na pozostałości z segregacji oraz worki na odpady segregowane będą dostarczane na teren 

nieruchomości przez przedsiębiorstwo odbierające odpady w ilości ustalonej w „Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała”. 

W ramach opłaty odbierane będą dwa razy w roku, po wcześniejszym złożeniu wniosku, 

w ramach mobilnej zbiórki odpady zgromadzone na nieruchomości:  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 zużyte opony od samochodów osobowych, w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego 

gospodarstwa domowego 

 przeterminowane leki i chemikalia 

 zużyte baterie i akumulatory 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, nie zawierające gruzu. 



Dokładne informacje o sposobie segregacji oraz o częstotliwości odbierania poszczególnych 

frakcji odpadów zawarte zostały w uchwale nr 99/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 

2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Stara Biała (dostępna pod linkiem: uchwała nr 99/X/19 ) 

 

III. PAPIER DO ODDZIELNEGO WORKA 

 

Zgodnie z nowymi zasadami segregacji papier i opakowania papierowe zbierane są do oddzielnego 

worka w kolorze niebieskim.  

 

IV. KOMPOSTOWNIK 
 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

posiadający na nieruchomości kompostownik i kompostujący w nim bioodpady będą mogli 

skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać 

posiadanie przydomowego kompostownika odpadów. W sytuacji zadeklarowania posiadania 

kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości. 

 

Do kompostownika wrzucamy miękkie części uprawianych roślin, ściętą trawę, liście, drobne 

gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po owocach i warzywach, obierki po 

owocach i warzywach, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie  

z filtrem, jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek. 

 

Stwierdzenie braku posiadania kompostownika lub nie kompostowania bioodpadów na 

nieruchomości  pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie opadami trwać będzie 

6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. 

Ponowne skorzystanie z uprawnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

V.  WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (SKLEPY, 

GASTRONOMIA, SZKOŁY, BIURA, ZAKŁADY PRACY, ITD.) NA KTÓRYCH 

WYTWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE  

Gmina Stara Biała nie obejmuje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

nieruchomości niezamieszkałych.  Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie 

gminy (podczas której wytwarzane są odpady komunalne) zobowiązany jest do zawarcia 

indywidualnej umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Stara Biała oraz 

posiadania dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.  

https://bip.starabiala.pl/uchwala/6171/uchwala-nr-99-x-19


Dotyczy to również części niezamieszkałej nieruchomości mieszanych, czyli tej części 

nieruchomości, którą właściciel wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, w związku 

z którą powstają odpady komunalne. Nieruchomości mieszane to te, które w części stanowią 

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza. 

 

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

wójt gminy ma obowiązek kontroli posiadania umów oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi 

odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.  

VI. DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO URZĘDU GMINY STARA BIAŁA 

 Do końca stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Stara Biała 

zobowiązani będą do złożenia::  

 Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

 Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Wypełnioną deklarację będzie można złożyć w następujący sposób: 

 w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1,  

 za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.   

Adres skrytki Urzędu Gminy Stara Biała: /1419132/deklaracje lub /1419132/UGStaraBiała 

 pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1,  

09-411 Biała. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie: 

 dla nieruchomości zamieszkałych jako iloczyn stawki za odbiór odpadów oraz liczby osób 

zamieszkujących, wskazanych w deklaracji. Opłata będzie pomniejszona, jeśli bioodpady 

będą kompostowane w kompostowniku na terenie nieruchomości. 

 ryczałtem za cały rok dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  

VII. ZA BRAK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 

NIERUCHOMOŚCI, WŁAŚCICIELOWI BĘDZIE NALICZANA OPŁATA 

PODWYŻSZONA W DWUKROTNEJ WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY 

USTALONEJ PRZEZ RADĘ GMINY. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Biała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi 25 zł/osobę/miesiąc, wobec czego stawka podwyższona za stwierdzony brak 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi


segregacji odpadów komunalnych wynosi dwukrotność ustalonej stawki opłaty tj. 50,00 

zł/osobę/miesiąc. 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym będą zwolnieni w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wyniesie 2 zł miesięcznie od obowiązującej 

opłaty. 

Dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe Rada Gminy Stara Biała ustaliła stawkę za 

rok od nieruchomości w wysokości 160 zł. W przypadku, gdy na tej nieruchomości właściciel nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka podwyższona 

wyniesie 320 zł za rok. 

Wszyscy mieszkańcy Gminy Stara Biała proszeni są o zapoznanie się z aktami prawa 

miejscowego regulującymi gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała. 

Dokumenty są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Stara Biała:   

 Uchwała nr 99/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Stara Biała, uchwala nr 99/X/19 

 Uchwała nr 98/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  uchwala 

nr 98/X/19  

 Uchwała nr 97/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Stara Biała,  uchwala nr 97/X/19  

 Uchwała nr 96/X/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonania 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Stara 

Biała oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  uchwala nr 

96/X/19 

 Uchwała nr 83/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała uchwala nr 83/IX/19  

Zachęcamy do odwiedzin stron internetowych www.starabiala.pl  

i www.facebook.com/gminastarabiala/, gdzie będziemy zamieszczać ważne informacje 

dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. 

https://bip.starabiala.pl/uchwala/6171/uchwala-nr-99-x-19
https://bip.starabiala.pl/uchwala/6177/uchwala-nr-98-x-19
https://bip.starabiala.pl/uchwala/6177/uchwala-nr-98-x-19
https://bip.starabiala.pl/uchwala/6170/uchwala-nr-97-x-19
https://bip.starabiala.pl/uchwala/6169/uchwala-nr-96-x-19
https://bip.starabiala.pl/uchwala/6169/uchwala-nr-96-x-19
https://bip.starabiala.pl/uchwala/6138/uchwala-nr-83-ix-19
http://www.starabiala.pl/
http://www.facebook.com/gminastarabiala/

