
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspól-

nie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. 

Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja usta-

wy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmie-

niająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. 

Od 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego 

sytemu , który ma zapewnić większy porządek, lepszą 

segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska. 

 W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy 

będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w 

drodze uchwały wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina 

będzie miała obowiązek zapewnić dobrze zorganizowaną 

selektywną zbiórkę odpadów  oraz punkty odbioru od-

padów problemowych, a powstające odpady będą prze-

kazywane do instalacji regionalnych, które zapewnią ich 

odpowiednie zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą 

musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu 

odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem Gminy, któ-

ra zawrze umowę z wyłonioną w ramach przetargu fir-

mą.  

Niniejszym przedstawiamy Państwu infor-

macje  prezentujące najważniejsze zmiany wyni-

kające ze zmiany przepisów. 

Szanowni Państwo! 

„Nie będziesz już 

musiał podpisywać 

indywidualnej umo-

wy na wywóz odpa-

dów. Gmina zrobi to 

za Ciebie”  

 Za właściwe zago-

spodarowanie odpa-

dów komunalnych 

odpowiedzialna bę-

dzie gmina, a nie jak 

dotychczas, firma 

odbierająca odpady. 

 Pełne wprowadzenie 

nowego systemu 

nastąpić ma do 1 

lipca 2013 roku. 

 Obowiązkiem wła-

ściciela nieruchomo-

ści, na której za-

mieszkają miesz-

kańcy będzie uczest-

nictwo w systemie 

gospodarowania 

odpadami komunal-

nymi zorganizowa-

nym przez gminę.  



 Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 Gmina może w drodze uchwały postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych także od właści-

cieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

 Gmina tworzyć będzie punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 Gmina ustanowi selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opako-

wania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji). 

 Gmina sprawować będzie nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 Gmina prowadzić będzie działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospoda-

rowania odpadami komunalnymi, w tym udostępni na stronie internetowej urzędu gminy informa-

cje w tym zakresie. 

 Składowiska przestaną być najważniejszymi instalacjami przyjmującymi odpady. W pierwszej kolej-

ności odpady zmieszane trafiać będą do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpa-

dów lub instalacji termicznej. 

Za właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych 
odpowiedzialna będzie gmina, a nie jak dotychczas, firma 
odbierająca odpady. 

Gminy zobowiązane 
zostały do osiągnięcia 
poziomu 50% 
recyklingu. 
opakowaniowych 
wytwarzanych na swoim 
terenie do 2020 r. 
Oznacza to konieczność 
zbiórki około 60-70 kg 
tych odpadów przez 
jednego mieszkańca w 
ciągu roku. Aktualnie 
średnia dla 
województwa 
dolnośląskiego wynosi 
10 kg/ osobę. 
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 Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który opróżni pojemnik 

na odpady, a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu. 

 W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do gminy deklarację o wyso-

kości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja zawierać będzie sposób obliczenia opłaty. 

Deklaracje przyjmuje wydział podatków i opłat urzędu gminy. 

 W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką po-

winien ponosić właściciel nieruchomości. 

 To właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywa-

nia go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 

 Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selek-

tywnej zbiórki, zgodnie z gminnym regulaminem. 

 Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafia-

jących do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów. 

 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której 
zamieszkają mieszkańcy będzie uczestnictwo w systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym 
przez gminę.  

Istnieje możliwość aby część 
obowiązków gminy przejęte 
zostało przez związki 
międzygminne. 



Harmonogram wprowadzania zmian wynikających z ustawy: 

Opłata ponoszona przez 
mieszkańców naliczana 
może być od: 

- liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną 
nieruchomość, albo 

- ilości zużytej wody z 
danej nieruchomości,  

- powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub 
gospodarstwa 
domowego. 

Decyzja w tej sprawie 
określana jest uchwałą 
rady gminy. 
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Spotkanie dotyczące 
propagowania wiedzy o 
segregacji odpadów. 

 1 stycznia 2012 r. – wejście w życie znowelizowanej ustawy. Gminy uruchamiają nowy rejestr 

firm odbierających odpady. 

 Do 30 kwietnia 2012 r. – firmy odbierające odpady komunalne zobowiązane są złożyć do gminy 

pierwsze sprawozdanie z dotychczas prowadzonej działalności; 

 1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospo-

darki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpada-

mi. Z wojewódzkiego planu wynikać będzie do jakiej instalacji trafią odpady wytwarzane przez 

mieszkańców danej gminy. 

 do końca 2012 r. – gminy zobowiązane są podjąć szereg uchwał określających zasady go-

spodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie (w tym w sprawie stawek opłat, szczegó-

łowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości); 

 od 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, 

mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał. 

 do 31 marca 2013 r. - gminy zobowiązane są złożyć do Marszałka Województwa pierwsze 

sprawozdania o sposobie wywiązywania się z zadań nałożonych na gminę. 

 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować -  uchwały rad gmin wchodzą w życie, 

gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte 

przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy 

między gminą, a przedsiębiorcami.  

 W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela 

przejmie zarząd nieruchomością wspólną. 

 Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że na jednym osiedlu (rejonie) wszyscy właściciele 

nieruchomości będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym 

odpady załatwiać będzie gmina. 

 Gmina zobowiązana będzie przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną, tak aby każdy 

właściciel nieruchomości mógł się zapoznać z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komu-

nalnymi w danej gminie. 

 Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie 

zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów. 

 Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie sprawy związane z odpadami 

załatwiał będzie z właścicielem (zarządcą nieruchomości). 

 Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą 

wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.  



„PŁACĘ, ALE WYMAGAM TEŻ OD SIEBIE” 

 w nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany będzie 
do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w 
szczególności ich selektywnej zbiórki. Nie będzie można 
bezkarnie produkować nadmiernych ilości odpadów 
zmieszanych lub nie segregować odpadów opakowaniowych. 

Wykorzystane materiały: 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132/1996, poz. 
622 ze zm.); 

 ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 152/2011, poz. 897); 

 Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; Zbigniew 
Grabowski; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, listopad 2011 r. 

 Ulotka informacyjna „Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – czyste środowisko w 
twojej gminie”, Ministerstwo Środowiska. 
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Materiał opracowała: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 


