
  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła  w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która  nałożyła  na gminy obowiązek przygotowania oraz 
wdrożenia przedmiotowych przepisów, na  podstawie których Gminy w ciągu 18 miesięcy 
mają obowiązek przejęcia odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Zawarte dotychczas przez mieszkańców indywidualne umowy na odbiór 
odpadów komunalnych z dniem 30 czerwca 2013r. tracą ważność. 
Do końca bieżącego roku na podstawie ogłoszonego przetargu zostanie wyłoniony 
wykonawca oraz zostanie ustalona stawka opłaty za odbiór nieczystości w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca.  
 Po ustaleniu wysokości  stawki wszyscy mieszkańcy otrzymają deklaracje podatkowe. 
Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.  
Dla mieszkańców budynków wielorodzinnych zostaną dostarczone dodatkowe pojemniki do 
segregacji, dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej worki do segregacji. 
Będą one dostarczane do mieszkańców bezpłatnie. Gmina sprawować będzie nadzór nad 
prawidłowym zagospodarowaniem odpadów.  

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ system gminny  

• Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, 
sposób i częstotliwość jej wnoszenia,  
 

• Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości 
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; 
 

• Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady; 
 

• Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane 
od mieszkańców; 
 

• Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez 
odbierającego; 
 

• Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą 
mogli oddać zebrane odpady  

 
 
 
 
 
 



PLAN WDRAŻANIA REFORMY GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  

 

 
1 stycznia 2012r. –działa rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje 
zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

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

1 lipca 2012r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w 
której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów. 

1 stycznia 2013r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie 
stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia 
pierwszych deklaracji. 

1 stycznia 2013r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na 
podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru. 

31 marca 2013r. - upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do 
Marszałka Województw. 

1 lipca 2013r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, 
gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów 
od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, 
a przedsiębiorcami. 

 
 


