
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy 

wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postę-

powania. Od stycznia 2012 roku weszła w życie no-

welizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w 

gminach zmieniająca od podstaw system zagospodaro-

wania odpadów. Od 2013 roku mieszkańcy będą ko-

rzystali z prostego sytemu , który ma zapewnić więk-

szy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie 

środowiska. 

 W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy 

będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną 

w drodze uchwały wnosząc tę opłatę do gminy. Gmi-

na będzie miała obowiązek zapewnić dobrze zorgani-

zowaną selektywną zbiórkę odpadów  oraz punkty 

odbioru odpadów problemowych, a powstające odpa-

dy będą przekazywane do instalacji regionalnych, któ-

re zapewnią ich odpowiednie zagospodarowanie. 

Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyj-

niejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to 

obowiązkiem Gminy, która zawrze umowę z wyłonio-

ną w ramach przetargu firmą.  

Szanowni Państwo! 

Co roku Polacy wy-
twarzają ok. 12 mln. 
ton odpadów komu-
nalnych, z których 
86,6 % jest składo-
wanych, a jedynie 
2,3 % podlega recy-
klingowi. Nowy sys-
tem umożliwi więk-
szy odzysk i zago-
spodarowanie odpa-
dów. 

 Za właściwe zago-

spodarowanie odpa-

dów komunalnych 

odpowiedzialna bę-

dzie gmina, a nie jak 

dotychczas, firma 

odbierająca odpady. 

 Pełne wprowadzenie 

nowego systemu 

nastąpić ma do 1 

lipca 2013 roku. 

 Obowiązkiem wła-

ściciela nieruchomo-

ści, na której za-

mieszkają miesz-

kańcy będzie uczest-

nictwo w systemie 

gospodarowania 

odpadami komunal-

nymi zorganizowa-

nym przez gminę.  



1. Za właściwy odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie 

Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady. 

2. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujed-

noliconą opłatę na rzecz gminy. 

3. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu  przedsiębiorcę, który opróżni 

pojemnik na odpady, a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu. 

4. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości w I połowie 2013 r. złoży do gminy 

deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców 

nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełnienia i miejscu 

złożenia deklaracji. 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę 

jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości. 

6. Gmina może w drodze uchwały postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych także 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. placówek han-

dlowych, usługowych, podmiotów publicznych. 

7. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, 

szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji).  

8. Właściciel nieruchomości będzie przestrzegać zasad zbierania tych odpadów,  zgodnie z 

gminnym regulaminem. Opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż za 

odpady zmieszane. 

9. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpa-

dów trafiających do instalacji odzysku, a także  znikną nielegalnie wysypiska odpadów. 

10. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki wła-

ściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną. 

11. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie 

zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów. 

12. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że na jednym osiedlu (rejonie) wszyscy wła-

ściciele nieruchomości będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy 

z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina. 

13. Gmina poinformuje wszystkich mieszkańców o zasadach składania deklaracji i nowych 

warunkach funkcjonowania systemu. 

14. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z 

firmą wywozową powinien pamiętać o  wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 

2013 r. 

Na czym polega nowy system: 

Gminy zobowiązane 
zostały do osiągnięcia 
poziomu 50% recyklingu. 
opakowaniowych 
wytwarzanych na swoim 
terenie do 2020 r. 
Oznacza to konieczność 
zbiórki około 60-70 kg 
tych odpadów przez 
jednego mieszkańca w 
ciągu roku. Aktualnie 
średnia dla województwa 
dolnośląskiego wynosi 10 
kg/ osobę. 
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Istnieje możliwość aby 
część obowiązków 
gminy przejęte zostało 
przez związki 
międzygminne. 



Harmonogram wprowadzania zmian wynikających z 
ustawy: 

Opłata ponoszona 
przez mieszkańców 
naliczana może być od: 

- liczby mieszkańców 
zamieszkujących 
daną nieruchomość, 
albo: 

- ilości zużytej wody 
z danej 
nieruchomości,  

- powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub 
gospodarstwa 
domowego. 

Decyzja w tej sprawie 
określana jest uchwałą 
rady gminy. 
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 1 stycznia 2012 r. – wejście w życie znowelizowanej ustawy. Gminy uruchamiają no-

wy rejestr firm odbierających odpady. 

 Do 30 kwietnia 2012 r. – firmy odbierające odpady komunalne zobowiązane są złożyć 

do gminy pierwsze sprawozdanie z dotychczas prowadzonej działalności; 

 1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu go-

spodarki odpadami. Z wojewódzkiego planu wynikać będzie do jakiej instalacji trafią 

odpady wytwarzane przez mieszkańców danej gminy. 

 do końca 2012 r. – gminy zobowiązane są podjąć szereg uchwał określających 

zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie (w tym w sprawie 

stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji składanej przez 

właściciela nieruchomości); 

 od 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edu-

kacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązka-

mi wynikającymi z uchwał. 

 do 31 marca 2013 r. - gminy zobowiązane są złożyć do Marszałka Województwa 

pierwsze sprawozdania o sposobie wywiązywania się z zadań nałożonych na gminę. 

 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować -  uchwały rad gmin wcho-

dzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian 

zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Do tego 

czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieru-

chomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.  

 Objęcie wywozem i segregacją odpadów wszystkich  nieru-

chomości na terenie gminy lub miasta. 

 Możliwość oddawania odpadów problemowych do specjalnych 

punktów selektywnego zbierania odpadów. 

 Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk. 

 Nowoczesne zagospodarowanie odpadów komunalnych w re-

gionalnych instalacjach przetwarzania odpadów. 

Korzyści z wprowadzonych zmian: 



 

Wykorzystane materiały: 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132/1996, poz. 
622 ze zm.); 

 ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 152/2011, poz. 897); 

 Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; Zbigniew 
Grabowski; Ministerstwo Środowiska, Warszawa, listopad 2011 r. 

 Ulotka informacyjna „Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – czyste środowisko w 
twojej gminie”, Ministerstwo Środowiska. 
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www.smiecenieodpada.pl 

 tu znajdziesz ważne informacje jak postępować  z 

odpadami,, 

 tu dowiesz się więcej o gospodarce odpadami na 

Dolnym Śląsku. 

Ulotkę opracowała Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.edukacjaodpadowa.pl 


