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Dlaczego dotychczas mieliśmy problem z odpadami?

KONIECZNA 

NOWELA USTAWY



1. Strumień odpadów w rękach gmin.

2. Nowe obowiązki gmin - zapewnienie warunków 

do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania

3. Gminy realizują w/w obowiązki głównie w ramach 

umowy z wykonawcą wybranym w trybie UZP

4. Budowa RIPOK

5. Stała opłata 

6. Szczegółowa sprawozdawczość

7. Kary, opłaty

FILARY ZMIAN 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (UCZiP)

(Regionalna Instalacja Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych)



Przekazanie strumienia odpadów komunalnych w 

ręce gmin,

• Każdy płaci za odpady ryczałtowo

• Gmina odbiera wszystkie odpady komunalne 

od mieszkańców (bez ograniczeń ilościowych)

• Kierowanie strumienia odpadów do instalacji oraz 

lepsze monitorowanie losu odpadów

• Obowiązek osiągania poziomów odzysku i 

recyklingu przez gminę – w efekcie 

upowszechnienie selektywnej zbiórki

Skutki wprowadzenia zmian



Mieszkaniec wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w zamian gmina odbierze te odpady

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rada gminy ustali stawkę opłaty. Jej wysokość, może być 

zróżnicowana w skali kraju. Jej wysokość będzie ustalana w 

oparciu o kryteria (do wyboru):

a) liczba mieszkańców,

b) powierzchnia nieruchomości,

c) zużycie wody ;

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej (np. sklepy, 

punkty usługowe itp.) opłata będzie naliczana „od 

pojemników”.

Stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane będzie 

musiała być niższa



Gmina w przetargu wybierze podmiot odbierający odpady 

komunalne z całej gminy lub jej części (sektor).

Zobowiąże wykonawcę do osiągania poziomów recyklingu, 

odzysku m.in. poprzez selektywne zbieranie

Co fizycznie stanie się z odpadami?

RIPOK

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

tj. kompostownia, spalarnia, składowisko

tu trafią zebrane z gminy odpady

Ich budowa, utrzymanie i eksploatacja będzie obowiązkiem 

gminy (realizacja w drodze przetargu / PPP / koncesji ew. samodzielnie);



100% mieszkańców objętych systemem 

odbierania i zagospodarowania odpadów

Gminy zapewniają osiągniecie 

poziomów recyklingu i odzysku 

ograniczenia składowania odpadów ulegających 

biodegradacji 

Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania

Gminy zapewniają budowę, eksploatacje RIPOK 
(Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Opadów Komunalnych)

Dlaczego nowy system jest lepszy? 

- nowe obowiązki gmin



nieosiągnięcie poziomów odzysku -zł/t jak za składowanie

10-50 tys. zł mieszanie selektywnie zebranych odpadów 

kom.

Przekazywanie odpadów do lokalizacji innych niż RIPOK 

(500-2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek, za kolejny –

wykreślenie z rejestru na okres 3 lat)

KARY

Kierowanie odpadów do instalacji innych niż  RIPOK, 

wskazanych w WPGO

Zakaz przywozu spoza regionu, na którym zostały 

wytworzone

odpadów zmieszanych, zielonych, pozostałości z sortowania

ZAKAZY

przekazanie po terminie sprawozdania (100zł/ dzień 

opóźnienia)
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Ustawa wchodzi w życie

• Gmina jest zobowiązana uzyskiwać 

poziomy odzysku i recyklingu 

zgodnie z rozporządzeniem (sankcje 

karne wchodzą w życie 1 stycznia 2013)

• Wchodzą w życie obowiązki 

sprawozdawcze

• Gmina tworzy rejestr działalności 

regulowanej

Sejmik 

województwa 

uchwala 

aktualizację 

WPGO

1.1.2012 30.6.2012
(Nie później niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy)

Przepisy przejściowe - TERMINY



1.1.2013

Przepisy przejściowe

(Nie później niż 18 miesięcy po wejściu w życie ustawy)

Gminy prowadzą kampanię informacyjną dot. obowiązków 

właścicieli nieruchomości, wynikających z podjętych uchwał

30.6.2013
(Nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie ustawy)

• Wchodzą w życie nowe 

regulaminy utrzymania 

czystości i porządku 

• Gminy podejmują uchwały

• Przedsiębiorcy działający 

przed dniem wejścia w życie 

ustawy na podstawie zezwoleń 

uzyskują wpisy do rejestru

• Wchodzą w życie uchwały 

Rad Gmin

• Gminy zaczynają 

pobierać opłaty i 

przejmują obowiązki 

właścicieli nieruchomości

• Rusza cały ogólnopolski 

system
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NAJPÓŹNIEJ 30.6.2013

W CAŁEJ POLSCE

WDROŻONY NOWY SYSTEM

EFEKTY???
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Zagospodarowanie odpadów w Polsce
(SCENARIUSZ 2015)
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