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Przyjęcie przez Rad ę Ministrów: 

•19 października 2010 r. – załoŜenia do zmiany ustawy; 

•16 listopada 2010 r. – projekt zmiany ustawy;

•Skierowanie projektu ustawy do laski marszałkowskiej – 25 listopada 2010 r.;

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ści i porz ądku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw

Prace w Sejmie:

•Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu – 15 grudnia 2010 r.;

•Drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu – 28 kwietnia 2011 r.;

•Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu – 13 maja 2011 r.

Prace w Senacie:

•Przyjęcie ustawy przez Senat – 9 czerwca 2011 r.

•Rozpatrzenie poprawek Senatu przez Sejm i ostateczne uchwalenie ustawy 
– 1 lipca 2011 r.

Podpisanie przez Prezydenta RP – 15 lipca 2011 r.



• uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi; 

• monitorowanie sposobu postępowania z odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, 
przedsiębiorców oraz gminy;

• upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych  „u źródła”; 

• zmniejszenie ilości składowanych odpadów 
komunalnych;

• zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Cele wprowadzenia zmian
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• 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 ustali rada gminy w drodze uchwały;

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

– liczby mieszkańców,

– powierzchni nieruchomości,

– zuŜycia wody;

• Stawka opłaty przypadku nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
będzie zaleŜna od ilości zebranych odpadów, wyraŜonej           
w pojemnikach o określonej pojemności;

Elementy nowego systemu gospodarki odpadami
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



• Rada gminy ustalając stawkę opłaty weźmie pod uwagę:

1. liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów,

3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi,

4. przypadki, w których właściciele nieruchomości 
wytwarzają odpady komunalne nieregularnie

• Rada gminy uchwali w drodze uchwały termin, częstotliwość
i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;

• Stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane będzie musiała 
być niŜsza.

Elementy nowego systemu gospodarki odpadami
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



• 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, jeŜeli zostaną
wyłonione w drodze przetargu;

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

• Gmina powyŜej 10 000 mieszkańców będzie 
mogła podzielić teren gminy na sektory          
i ogłosić osobny przetarg dla kaŜdego           
z sektorów;

Elementy nowego systemu gospodarki odpadami
Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych



• 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
Rejestr działalno ści regulowanej



• Zmieszane odpady komunalne, odpady 
zielone, a takŜe pozostałości z sortowania 
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 naleŜy do 
obowiązków gminy;

Elementy nowego systemu gospodarki odpadami
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komu nalnych



• Gmina będzie zobowiązana do wybrania podmiotu, który będzie 
budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych:

– w drodze przetargu,

– na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie 
publiczno-prywatnym,

– na zasadach określonych w ustawie o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi;

• JeŜeli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, albo gdy nie 
zostanie dokonany wybór partnera prywatnego ani 
koncesjonariusza, gmina będzie mogła samodzielnie  budować, 
utrzymywać lub eksploatować regionalną instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych.

Elementy nowego systemu gospodarki odpadami
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komu nalnych



• Wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin i zaostrzenie 
administracyjnych kar pienięŜnych;

• NałoŜenie obowiązków sprawozdawczych na:

– przedsiębiorców odbierających odpady komunalne 
– obowiązek kwartalny

– gminy – obowiązek roczny,

– urzędy Marszałkowskie – obowiązek roczny;

• Obowiązek sprawozdawczy będzie obejmował
w szczególności osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu 
i ograniczenia składowania odpadów ulegających 
biodegradacji.

Elementy nowego systemu gospodarki odpadami
Sprawozdawczo ść i kontrola



• Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 
2012 r.

• Nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi zacznie funkcjonować najpóźniej         
18 miesięcy po wejściu w Ŝycie ustawy (gmina 
ma moŜliwość wprowadzić go wcześniej)

• Przepisy przejściowe pomagają wprowadzać
nowy system etapami

Zmiany ustawy o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach



Przepisy przej ściowe

1 stycznia 2012

Ustawa wchodzi w Ŝycie
• Gmina tworzy rejestr działalności 
regulowanej

• Wchodzą w Ŝycie obowiązki 
sprawozdawcze

31 kwietnia 2012

Podmioty 
odbierające 
odpady 
komunalne 
składają
pierwsze 
sprawozdanie 
kwartalne

Sejmik 
województwa 
uchwala 
aktualizację
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Nie później niŜ 6 miesięcy 
od dnia wejścia w Ŝycie 
ustawy



Nie później niŜ 12 
miesięcy po wejściu     

w Ŝycie ustawy

Przepisy przej ściowe

• Wchodzą w Ŝycie nowe 
regulaminy utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie gminy; 

• Gminy podejmują
uchwały;

• Przedsiębiorcy 
działający przed dniem 
wejścia w Ŝycie ustawy na 
podstawie zezwoleń
uzyskują wpisy do rejestru

31 marca 2013

Gminy 
składają
sprawozdania 
do Marszałka 
za rok 2012

• Wchodzą w Ŝycie 
uchwały Rad Gmin;

• Gminy zaczynaj ą
pobiera ć opłaty           
i przejmuj ą
obowi ązki wła ścicieli 
nieruchomo ści;

• Rusza cały system

Nie później niŜ 18 miesięcy 
po wejściu w Ŝycie ustawy

Rozpoczyna się kampania informacyjna o obowiązkach 
właścicieli nieruchomości, wynikających z podjętych uchwał



DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


