
Nowy system gospodarowania odpadami 

Szanowni Mieszkańcy, 

Od wielu lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne. Dotychczasowy 
system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, 
ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania 
surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zdecydowano, że 
reformę systemu gospodarki odpadami trzeba zacząć od jej najbardziej znaczącego 
segmentu, czyli odpadów komunalnych. 

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na 
doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest 
odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również 
odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym 
systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego 
elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami 
komunalnymi na swoim terenie. Jednakże najpierw każda gmina będzie zobowiązana 
zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy 
oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. 

Ustawa daje czas na wprowadzanie poszczególnych elementów systemu tak, aby 
najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać. Jest to dla 
samorządów ogromne wyzwanie, do podjęcia którego powinny się dobrze przygotować. 
Ustawodawca, dzięki przepisom przejściowym wskazał kolejność wprowadzania 
poszczególnych etapów nowego systemu. 

Co mnie czeka jako mieszkańca? 

1. Po wprowadzeniu przez Gminę nowego systemu zbierania odpadów nie będziecie 
Państwo już płacić za usługę przedsiębiorcom. Opłata będzie uiszczana do budżetu 
Gminy. Z opłat pochodzących od mieszkańców gmina pokryje koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstw przewozowych oraz zagospodarowania odpadów. 

2. Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, 
sposób i częstotliwość jej wnoszenia - na ten temat będą dalsze szczegółowe informacje. 

3. Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie 
zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni lub od ilości zużytej wody lub będzie 
stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego - gmina wybierze jeden spośród tych 
wskaźników i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty. 

4. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady. 

5. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze odpady od 
mieszkańców. 



6. Gmina sprawować będzie nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów 
przez odbierającego. 

7. Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy 
będą mogli oddać zebrane odpady - gmina poinformuje Cię o miejscach lokalizacji 
punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się kalendarium 
nowego systemu gospodarki odpadami. 

Przedstawia się ono następująco: 

1. 1 stycznia 2012r. - zaczyna działać rejestr działalności regulowanej. Gmina od tego 
dnia nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości. 

2. 31 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zobowiązani byli złożyć pierwsze sprawozdania. 

3. 1 lipca 2012 r. - Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwala aktualizację 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz podejmuje uchwałę w sprawie 
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną 
regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów. 
 
4. 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości  
i porządku w gminach. Do tego czasu Gmina zobowiązana jest podjąć uchwały w sprawie: 

a) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłat, 
b) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
c) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji 
(Rada Miasta może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane 
zawarte w deklaracji). 
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną 
opłatę, w szczególności ilość odpadów, częstotliwość i sposób świadczenia usług. 
 
5. 1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na 
podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. 
 
6. 31 marca 2013 r. - upływa termin złożenia przez Gminy pierwszych sprawozdań do 
Marszałka Województwa. 
 
7. 1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna działać w pełnym zakresie - podjęte uchwały 
wchodzą w życie. Gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości 
i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie 



odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między Gminą, 
a przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami. 

Więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami znajdziecie Państwo na 
stronach internetowych: 

http://naszesmieci.mos.gov.pl   
www.odpadywgminie.pl   
http://odpady.nfosigw.gov.pl   
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