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Projekt pt.: „Szkoła dla środowiska” 4 lutego 2014 r. 

„Nowy system gospodarki 

odpadami – zadania gmin” 



   

  

  

 

Znowelizowana 1 lipca 2011 r. ustawa  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania  

z dniem 1 lipca 2013 r. odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

   



1. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie  i 

tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. 

2. Zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK – EKO DOLINA). 

3. Obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

4. Nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

tym realizację zadań powierzonych podmiotom 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

ZADANIA GMIN 



5. Ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz 

odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

6. Tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują 

miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 

gospodarstw domowych (PZON). 

ZADANIA GMIN 



7. Prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w 

zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

8. Udostępniają na stronie internetowej urzędu 

gminy informacje dotyczące organizacji systemu, 

osiągniętych przez gminę poziomów recyklingu.  

9. Dokonują corocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

 

 

 

ZADANIA GMIN 



10. Prowadzą ewidencję umów na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez 
właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 
obowiązków wynikających z ustawy. 

11. Zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 
 

ZADANIA GMIN 



 Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło, 

 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych 

 ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

 do 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50%, 

 do 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35%, 

 wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy 

odpadów wytworzonych w 1995 r. 

ZOBOWIĄZANIA GMIN 



NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRATYCE 

Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz 

gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Gmina w zamian za opłatę organizuje system gospodarki 

odpadami, który umożliwi mieszkańcom prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, zielonych, 

niebezpiecznych i wielkogabarytowych. 

Gminy organizują przetargi na odbiór lub na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów w ramach realizowanego 

systemu, w wyniku których wyłaniane są firmy wywozowe 

obsługujące całą gminę lub sektory (jeśli gmina dokonała 

podziału swojego obszaru na sektory).  

 
 



1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w 

gminie; 

2. Metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami i stawkę takiej opłaty (kalkulacja 

opłat);  

3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 

 

 

RADA GMINY ZOBOWIĄZANA JEST 

UCHWALIĆ 



RADA GMINY ZOBOWIĄZANA JEST 

UCHWALIĆ: 

4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości;  

5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług  w 

zamian za uiszczoną opłatę w szczególności:  

 ilość odbieranych odpadów komunalnych,  

 częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,  

 sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  
 



 

 

 

 

 

RADA GMINY MOŻE PODJĄĆ UCHWAŁY: 
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1. o podziale obszaru gminy na sektory  
(dotyczy gmin >10 000 mieszkańców); 

2. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
(np. sklepy); 

3. o przejęciu od właścicieli nieruchomości wszystkich 
albo wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania 
się nieczystości ciekłych; 

4. o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokość cen za te usługi;  



OPŁATY  

1. Rada gminy, w drodze uchwały, dokonuje wyboru metody 

naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz 

ustala stawkę takiej opłaty. Dopuszcza się stosowanie 

więcej niż jednej metody ustalenia opłat. 

2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 

 liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,  

 ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów 

komunalnych,  

 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi,  

 sezonowość powstawania odpadów. 

 



OPŁATY  

Rada gminy określa niższe stawki opłaty, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 

iloczyn: 

 liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

 ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy.   
 

Rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego. 

 



PRZEZNACZENIE OPŁATY 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują 
koszty: 

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych; 

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK, PZON); 

3. obsługi administracyjnej tego systemu, w tym min.: 

 organizacja przetargów, pobór opłat, kontrola systemu, 

 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, 

 prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi,  

 analiza osiągniętych poziomów recyklingu w gminie. 

 

 

 

 

 



Związek zrzesza zarówno gminy wiejskie, jak i miejskie 

o dużym zróżnicowaniu urbanistycznym, kulturowym.  

Związek przejął tylko te prawa i obowiązki od gmin, 

które można wypełniać w sposób jednolity, tańszy, 

bardziej korzystny dla każdej z nich.  

Te elementy, które uwarunkowane są specyfiką danej 

gminy jak np. ustalenie opłaty za odbiór odpadów, 

organizacja przetargów na odbiór odpadów, windykacja 

pozostały w kompetencji gminy. 

ROLA ZWIĄZKU  



ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ KZG  

w zakresie utrzymania czystości i porządku w 

gminach po nowelizacji ustawy ucp: 

  
1. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 

2. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, analiza osiągniętych 

poziomów recyklingu w gminach, 

3. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 



ZADANIA  REALIZOWANE PRZEZ KZG  

w zakresie utrzymania czystości i porządku w 

gminach po nowelizacji ustawy ucp: 

 4. prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców – 

system stacjonarny i objazdowy, odbiór leków z aptek, baterii z 

placówek oświatowych, 

5. przedstawianie gminom - członkom KZG rekomendacji dotyczących 

zapisów w gminnych regulaminach ucp, 

6. dokonywanie analizy stanu gospodarki odpadami dla 

poszczególnych gmin, 

7. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych (warsztaty, 

konkursy, projekty, akcje) w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 



objęcie każdej  zamieszkałej nieruchomości 

zorganizowanym, regularnym odbiorem wszystkich 

wytworzonych na jej terenie odpadów komunalnych; 
 

uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 
 

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych „u źródła”; 
 

ZALETY NOWEGO SYSTEMU 



monitorowanie postępowania z odpadami komunalnymi;  

wyeliminowanie nielegalnych składowisk; 

zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym 

ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania; 

zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska 

wynikających z ograniczenia ilości firm transportujących 

odpady z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

 

ZALETY NOWEGO SYSTEMU 



Powierzenie części zadań Związkowi daje 
możliwość porównania skuteczności systemów 

gospodarki odpadami działających w 
poszczególnych gminach oraz dokonania 

analizy czynników mających wpływ na 
osiągnięcie przez gminy wymaganych 

poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania oraz poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

odpadów komunalnych surowcowych oraz 
budowlanych.  



www.kzg.pl 
 

Dział Gospodarki Odpadami: 58-624-66-11 

 

Dziękuję za uwagę 


