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Polskie prawodawstwo 

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228), 
 
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 
152, poz. 897), 
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - tekst ujednolicony, 
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami  
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), 
 
Ustawa  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), 
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.), 
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 z późń. zm.). 



Zadania nowego systemu 

• objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 

wszystkich mieszkańców, 

• intensyfikacja selektywnej zbiórki, 

• ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko ze strony gospodarki 

odpadami, 

• radykalne ograniczenie składowania odpadów (głównie 

biodegradowalnych) na składowiskach, 

• osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. 

 
 



Rola gminy w tworzeniu nowego systemu 
– zadania legislacyjne cz. I 

 
Gmina ma obowiązek zorganizowania na swoim terenie nowoczesnego  
i kompleksowego systemu, wskutek czego: 
 
• za odbiór i zagospodarowanie śmieci odpowiedzialny jest samorząd a nie 
firma odbierająca odpady, 
• za wywóz i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy ponoszą 
ujednoliconą opłatę, 
•zmiany systemu uczyniły wyrzucanie odpadów na nielegalne wysypiska 
nieopłacalnym,  
• gmina nie może wykorzystać opłaty za odpady na inne cele niż: 

• odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów, 
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów, 
• obsługi administracyjnej systemu, 
• zakup i utrzymanie pojemników na odpady (*) 



Rola gminy w tworzeniu nowego systemu 
– zadania legislacyjne cz. II 
Gmina zobowiązana jest podjąć uchwały stanowiące akt prawa 
miejscowego, w sprawie: 
• regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
• terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
• wzoru deklaracji, 
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
gospodarowania odpadami. 
 

Gmina zobowiązana jest podjąć uchwały nie stanowiące aktu prawa 
miejscowego nt.: 
• górnej stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
(dla np. niezamieszkanych posesji, na których powstają odpady 
komunalne), 
• wyboru metody ustalania opłaty (od liczby mieszkańców, ilości zużytej 
wody lub pow. lokalu mieszkalnego). 
 

Gmina może podjąć uchwały stanowiące akt prawa miejscowego dot.: 
• podziału gminy na sektory,  
• odbioru odpadów komunalnych z posesji niezamieszkanych. 
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Polityka Ekologiczna Państwa na lata  
2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 

Cele : 

• utrzymanie tendencji rozdzielenia wzrostu gospodarczego od ilości 

wytwarzanych odpadów, 

• „zwiększanie odzysku energii z odpadów komunalnych”, 

• zamknięcie i rekultywacja wszystkich składowisk niespełniających 

wymagań UE, 

• eliminacja procederu składowania zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, 

• dokończenie likwidacji mogilników, 

• „pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania i demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji”. 



Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski 
do 2025 r. (SZRP) 

Cele: 

• stymulowanie warunków rozwoju Polski w sposób możliwie najmniej 

zagrażający środowisku, 

• wyznaczenie ram i kierunków dla poszczególnych sektorów, np: 

paliwowo-energetycznego, polityki surowcowej, polityki transportowej, 

gospodarki przestrzennej kraju i regionów, rozwoju nauki, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, a nawet polityki zagranicznej 

i spraw wewnętrznych, celnej i zamówień publicznych, 

• utrzymanie ok. 5% wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym ok. 

czterokrotnym zwiększeniu efektywności wykorzystywania surowców  

(w tym energetycznych) i zasobów przyrody. 

 
 



Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej 

Główne cele to m.in.: 

• wdrożenie interdyscyplinarnej edukacji ekologicznej na każdym stopniu 

edukacji formalnej i nieformalnej, 

• rozpowszechnianie idei ekorozwoju w każdej sferze życia  

i funkcjonowania człowieka, 

• promocja dobrych i sprawdzonych doświadczeń z zakresu metodyki 

edukacji ekologicznej, 

•  tworzenie programów edukacji ekologicznej na poszczególnych 

szczeblach administracji samorządowej, będących rozwinięciem 

Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem 

propozycji realizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. 

 



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 r. 
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źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, 2010, Warszawa. 
 



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 r. 

2011 r. 2014 r. 2022 r.  
(perspektywicznie) 

źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, 2010, Warszawa. 
 



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 r. 

• to nadrzędny dokument z zakresu gospodarowania 

odpadami, 

• najważniejszym jego celem jest stworzenie systemu 

gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, opartego na hierarchii  

i zasadach gospodarowania odpadami. 

 
 

Źródło: www.zielonywalbrzych.pl 
 



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 r. 

Główne cele: 

• uniezależnienie wzrostu masy wytwarzanych odpadów od rozwoju 

gospodarczego państwa, 

• zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska (m.in. 

dzięki selektywnej zbiórce i recyklingowi), 

• eliminacja nielegalnych składowisk odpadów, 

• zwiększenie odzysku, szczególnie odzysku energii z odpadów, 

• uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce 

odpadami (BDO). 

 

źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, 2010, Warszawa. 
 



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 r. 
- stan obecny 

źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, 2010, Warszawa. 



Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 r. 

Dodatkowe cele szczegółowe: 

• objęcie system zbiórki odpadów komunalnych oraz systemem 

selektywnego zbierania 100% mieszkańców Polski do 2015 r., 

• ograniczenie ilości odpadów komunalnych biodegradowalnych 

trafiających na składowiska do 50% w 2013 r. i 35% w 2020 r. , 

w stosunku do masy z roku 1995, 

• ograniczenie masy odpadów kierowanej na składowiska do ilości 60% 

wytworzonych odpadów (do końca 2014 r.),  

• przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu materiałów 

odpadów na poziomie min. 50% (do 2020 roku). 

źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, 2010, Warszawa. 
 



Plan Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Pomorskiego 2018 

Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami obligatoryjnie należy 
aktualizować nie rzadziej niż co 6 lat. 
 

Uchwalenie ww. planu wymaga podjęcia przez Sejmik Województwa 

uchwały w sprawie wykonania Planu. Uchwała ta jest aktem prawa 

miejscowego. Określa ona: 

• podział województwa na regiony gospodarki odpadami (RGO) wraz ze 

wskazaniem gmin im przynależnych, 

• regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 

wraz z instalacjami zastępczymi. 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Pomorskiego 2018 
Cele: 

• utrzymanie tendencji rozdzielnia wzrostu gospodarczego od ilości 

wytwarzanych odpadów, 

• rekultywacja zamkniętych składowisk, 

• zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych, 

• eliminacja składowania zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, baterii oraz akumulatorów na składowiskach, 

• rozwój systemu preselekcji i kompostowania odpadów, tak by na 

składowiska nie trafiało więcej niż 50% odpadów komunalnych. 
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źródło: Plan Gospodarki dla Województwa Pomorskiego 2018, 2012. 



Plan Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Pomorskiego 2018 

źródło: Ustawa  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 
 

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to zakład 

zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej, która wystarczy do przyjęcia 

i przetworzenia odpadów z obszaru zamieszkałego przez min 120 tys. osób, 

spełniający wymagania BAT oraz zapewniający termiczne przetwarzanie 

odpadów lub: 

• mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów zmieszanych i wydzielanie 

tych nadających się do odzysku, 

• przetwarzanie zebranych selektywnie odpadów zielonych i innych 

bioodpadów celem wytworzenia nawozu lub innego środka wspomagającego 

uprawę, 

• składowanie odpadów powstałych w procesie mech.-biol. przetwarzania 

odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania o pojemności 

pozwalającej na ich przyjmowanie przez min. 15 lat. 

 



Plan Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Pomorskiego 2018 

źródło: Plan Gospodarki dla Województwa Pomorskiego 2018, 2012. 

Ponad 50% odpadów unieszkodliwiane jest na składowiskach Eko 
Dolina i Szadółki. 

W 2010 r. zorganizowanym systemem odbierania odpadów objęte było 
ok. 96% mieszkańców województwa: 
• w gminach wiejskich od 60% do 100%, 
• w miastach od 98% do 100% mieszkańców. 
 

„Region gospodarki odpadami komunalnymi (RGO) stanowi obszar 
sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. 
mieszkańców i obsługiwany przez instalację” RIPOK.  
 
W Pomorskiem wyznaczono 7 regionów gospodarki  
odpadami. 
 
 



Podział województwa pomorskiego na RGO 

źródło: Plan Gospodarki dla Województwa Pomorskiego 2018, 2012. 



RGO, RIPOKi i składowiska zastępcze 

Region Ludność  
(w tys.) 

Liczba gmin RIPOK Składowiska 

Szadółki 597 490 8 1 0 

Eko Dolina 460 527 9 1 0 

Północny 211 234 21 2+1 3 

Północno-
Zachodni 

264 498 21 2+1 2 

Południowo-
Zachodni 

150 547 12 1+1 7 

Południowy 190 944 20 1+1 9 

Wschodni 365 079 32 2+1 7 

źródło: Plan Gospodarki dla Województwa Pomorskiego 2018, 2012. 



Dziękuję za uwagę 


