
Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?  
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek 
podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.  
Gmina wyłoni w drodze przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich 
właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do 
lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na 
określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące 
odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo. 

 
Co to oznacza dla statystycznego Kowalskiego?  
Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów. Mieszkańcy będą 
wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W 
zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę bądź przedsiębiorców, który opróżni 
śmietnik Kowalskiego, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, 
gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec 
ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, 
przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i 
wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.  
Jeśli Kowalski selekcjonuje odpady, to - z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za 
selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też powód, żeby 
odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest 
niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem w wielu 
miejscach kraju. 
 
Przepisy i harmonogram wdrażania 
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 
r., poz. 391). 
Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami. 
Rok 2012 ma być rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia 
stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 
lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek 
podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. 
 
Cel zmiany ustawy: 

• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru 
odpadów,  

• stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,  
• łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,  
• informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,  
• wyeliminowanie dzikich wysypisk,  
• likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.  

 



• Jak będą wyliczane stawki opłat? 
 

Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz gminy opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych. Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać przyjmowanie, 
wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą 
cały system. Wysokość opłaty zostanie ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. domki letniskowe, domki na rodzinnych 
ogrodach działkowych, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, cmentarze, restauracje, 
bary, hotele, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe i tym 
podobne) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi 
powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
 
Umowy na odbieranie odpadów komunalnych 
Od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę 
zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania 
celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych 
indywidualnie.  
 
Obowiązki Gminy 
Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do 
poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć 
całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.  
Nowa ustawa stwarza warunki do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni 
odpadów, do których jesteśmy zobowiązani. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy 
osiągnąć: 

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%;  

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) 
– co najmniej 70 % 
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