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Elementy nowego systemu gospodarki odpadami  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 Właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz 
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;  

 W zamian za opłatę gmina przejmie obowiązki 
właściciela nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi;  

 Gmina w drodze uchwały zdecyduje czy przejmuje 
obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi  w 
przypadku nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki 
letniskowe)  

 



Elementy nowego systemu gospodarki odpadami  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 Stawkę opłaty oraz tryb i częstotliwość jej uiszczania 
ustali rada gminy w drodze uchwały;  

 Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy będzie zależna od:  

     –liczby mieszkańców,  

     –powierzchni nieruchomości,  

     –zużycia wody  

 Rada gminy będzie mogła ustalić jedną stawkę 
opłaty dla gospodarstwa domowego  

 Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, będzie zależna od 
ilości zebranych odpadów;  

 



Elementy nowego systemu gospodarki odpadami  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 

 Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmą koszty:  

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

     2.tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych  

     3.obsługi administracyjnej tego systemu;  

 Sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną 
opłatę rada gminy określi w drodze uchwały; może również 
określić dodatkowe usługi oraz wysokość cen za nie.  

 



Elementy nowego systemu gospodarki odpadami  

Deklaracja właściciela nieruchomości  

 

 Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja, którą 
złoży właściciel nieruchomości. Wzór i termin 
złożenia pierwszej deklaracji zostanie określony w 
drodze uchwały rady gminy;  

 W przypadku zmiany danych będących podstawą 
obliczenia opłaty właściciel nieruchomości będzie 
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 
dni od dnia nastąpienia zmiany;  

 W razie niezłożenia deklaracji wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta określi w drodze decyzji wysokość 
opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w 
tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.  

 



Elementy nowego systemu gospodarki odpadami  
Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych  

 

 Podmiot odbierający odpady komunalne zostanie wyłoniony 
w drodze przetargu na zasadach określonych w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych;  

 Spółki z udziałem gminy będą mogły odbierać odpady 
komunalne, jeżeli zostaną wyłonione w drodze przetargu;  

 Gmina będzie mogła ogłosić przetarg na odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych;  

 Gmina powyżej 10 000 mieszkańców będzie mogła podzielić 
teren gminy na sektory i ogłosić osobny przetarg dla 
każdego z sektorów;  



Elementy nowego systemu gospodarki odpadami  

Rejestr działalności regulowanej  

 

 Przedsiębiorca startujący w przetargu na 
odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany 
uzyskać wpis do rejestru działalności 
regulowanej, na terenie gminy, w której 
zamierza odbierać odpady komunalne;  

 Warunki, jakie powinien spełniać podmiot 
ubiegający się o wpis do rejestru zostaną 
określone w drodze rozporządzenia;  

 Wpis do rejestru zastąpi decyzje na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;  

 



Elementy nowego systemu gospodarki odpadami  

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych  

 

 Zmieszane odpady komunalne, odpady 
zielone, a także pozostałości z sortowania 
przeznaczone do składowania będą 
przekazywane do regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, 
wskazanych w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami;  

 Budowa, utrzymanie i eksploatacja 
regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych należy do 
obowiązków gminy;  

 



Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach  

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2012 r.;  

 Nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi zacznie funkcjonować 

najpóźniej 18 miesięcy po wejściu w życie 

ustawy (gmina ma możliwość wprowadzić go 

wcześniej);  

 Przepisy przejściowe pomagają wprowadzać 

nowy system etapami.  

 



Harmonogram zmian 



Harmonogram zmian 



Efekty wprowadzenia zmian  

 

 Objęcie systemem wszystkich 
mieszkańców gminy – likwidacja 
zjawiska dzikich wysypisk, poprawa 
stanu środowiska;  

 Ograniczenie składowania odpadów, 
upowszechnienie segregacji „u źródła”;  

 Powstanie instalacji do 
zagospodarowania odpadów 
komunalnych.  

 


