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 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie                      
         ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                          
         w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

 Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. 
 Jej zapisy obowiązują w gminie od 1 lipca 2013 r.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości

Podstawy prawne systemu:



Główne cele wprowadzenia zmian 
w obowiązujących przepisach

 uszczelnienie dotychczas funkcjonującego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi;

 upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych u „źródła”;

 zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

 monitorowanie sposobu postępowania z odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości , 
przedsiębiorców oraz gminy. 
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Funkcjonowanie  systemu 
gospodarki odpadami do 1 lipca 2013r.
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Zasada funkcjonowania nowego systemu 
gospodarki odpadami:
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 Zmiany jakie wprowadzone zostały do ustawy                            
 o utrzymaniu czystości i porządku nakładają na gminy szereg 
nowych obowiązków związanych z wdrożeniem nowego 
modelu gospodarki odpadami komunalnymi i organizacji 
systemu ich odbioru.
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 Obowiązki gminy od 1 lipca 2013 r.
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 Obowiązki gminy od 1 lipca 2013 r.

Wspomniane zmiany obejmują:
 objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości jak 
również  nieruchomości niezamieszkałych wytwarzających 
odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze) na terenie 
gminy Porąbka.  

 zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów 
komunalnych albo przetargu na odbieranie                                 
i zagospodarowanie tych odpadów. 
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 Nadzorowanie pracy firm odbierających odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości. 
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Nowe obowiązki gminy

 Ustanowienie systemu selektywnej zbiórki  odpadów 
komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje 
odpadów:
• segregowane (obejmujące: papier, metal, tworzywo 

sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe)
• pozostałe (odpady komunalne ulegające biodegradacji, w 

tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji)
• popiół

 Utworzenie punktu selektywnej zbiórki.
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Nowy System Gospodarki Odpadami 
W Gminie Porąbka

 System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje 
segregację na następujące frakcje odpadów:
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System selektywnej zbiórki odpadów

 Frakcja odpadów suchych
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Odpady surowcowe: papier i tektura, metale 
zelazne i niezelazne, tworzywa sztuczne 
(np. plastikowe opakowania po
napojach tzw. PET, kosmetykach,chemii
gospodarczej) opakowania 
wielomateriałowe (np. kartony po mleku, 
kartoniki po sokach) oraz torebki i worki 
foliowe, szkło ozdobne, odziez tkaniny, 
tekstylia, naczynia zaroodporne, porcelana, 
fajans, guma, skóra, zuzyte zabawki (bez 
baterii), styropian opakowaniowy itp.



System selektywnej zbiórki odpadów

 Frakcja odpadów mokrych
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odpady ulegajace biodegradacji w tym odpady 
opakowaniowe ulegajace biodegradacji: 
odpady kuchenne, odpady tytoniowe, rosliny i 
ziemia kwiatowa, zuzyte jednorazowe worki do 
odkurzaczy, zuzyte ręcznikipapierowe i 
chusteczki papierowe, mokre izatłuszczone: 
papier i karton oraz worki i torebki papierowe, 
pieluchy jednorazowe i inne srodki higieny 
osobistej, pozostałosci po domowej „hodowli” 
zwierzat, trociny; odpady zielone: skoszona 
trawa, liscie.
Drobne pocięte gałęzie nalezy gromadzone w 
powiazanych paczkach. Zamiar oddania 
grubych gałęzi nalezy zgłaszac telefonicznie 
wykonawcy.



System selektywnej zbiórki odpadów

 Frakcja odpadów: szkło
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Butelki i słoiki po 
napojach i zywnosci, 
szklane opakowania po 
kosmetykach.



System selektywnej zbiórki odpadów

 Popiół
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Jezeli własciciel nieruchomosci 
zadeklarował chęc oddawania popiołu, jest 
zobowiazany wyposazyc nieruchomosc w 
dodatkowy
pojemnik. Odbiór popiołu z nieruchomosci 
usytuowanych w trudno dostępnych 
miejscach nalezy uzgodnic bezposrednio z 
wykonawca
odbioru odpadów.



System selektywnej zbiórki odpadów

 W Gminie Porąbka aktualnie trwają prace projektowe w 
zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
15

Rodzaje odpadów nieodpłatnie 
przyjmowanych w punkcie zbiórki 
selektywnej:
 przeterminowane chemikalia, 
 zużyte baterie i akumulatory, 
 sprzęt elektryczny i elektroniczny,



System selektywnej zbiórki odpadów

 Nieodpłatnie można także oddawać:
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• surowce wtórne 
• odpady zielone, 
• popiół 
• odpady problemowe: np.: odzież, buty oraz 
inne części garderoby (np. paski, torebki, 
parasole itd.), szmaty, niepotrzebny lub 
zużyty sprzęt sportowy (rowery, hulajnogi, 
plecaki, namioty itd.), zużyte opakowania po 
sprayach (np. po farbach, piankach 
montażowych, lakierach itd.) oraz inne 
opakowania problemowe (np. styropianowe). 



System selektywnej zbiórki odpadów

 Gmina zapewnia także możliwość nieodpłatnego oddawania 
przeterminowanych lekarstw w wyznaczonych aptekach na 
terenie Gminy Porąbka.
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Zadania Rady Gminy: 

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie określiła listę uchwał, jakie należało podjąć w każdej 
gminie.

Po wejściu w życie zmian w/w ustawy Rada Gminy Porąbka 
zobowiązana była podjąć szereg uchwał obligatoryjnych.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości



Rada Gminy podjęła uchwały
określające: 

 Metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych           i 
zagospodarowania tych odpadów 

 Rada Gminy zdecydowała również o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,             a 
powstają odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze, placówki oświatowe 
etc.). 
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Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Rada Gminy ustalając stawkę opłaty brała pod uwagę:
 liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,
 ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów,
 koszt funkcjonowania systemu gospodarowania, odpadami 

komunalnymi
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Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy wysokość opłaty uzależniona jest od liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość.

Należy podkreślić, że opłata za odpady posegregowane 
będzie niższa! 

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
21



Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Porąbka

Nieruchomości zamieszkałe: 
 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

wynosi 16,00 zł miesięcznie od osoby
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny  jest niższa i 
wynosi 7,00  zł miesięcznie od osoby.
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Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Porąbka

Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. 
podmioty gospodarcze) jest zależna od ilości zebranych 
odpadów, wyrażonej w pojemnikach  o określonej pojemności.
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Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Wpływy z opłat będą przeznaczone na pokrycie kosztów:

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku                             
oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,

 obsługi administracyjnej systemu.
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Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty:

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona 
będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania do 
zapłaty, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe

  Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa dnia 20 lipca 
2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r.  do 31 sierpnia 2013 
r.

 Opłatę można uiszczać gotówka na Poczcie lub przelewem na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy w Porąbce.

25

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 



Nowe obowiązki właścicieli 
nieruchomości 

 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz 
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

 Złożenie do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Składanie deklaracji
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 Podstawą naliczenia opłaty jest deklaracja, którą składa 
właściciel nieruchomości. Wzór deklaracji i termin jej złożenia 
został określony w drodze uchwały przez Radę Miejską (termin 
złożenia deklaracji 31.03.2013r).

 Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji                 
    w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni  od dnia nastąpienia zmiany. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 
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Składanie deklaracji
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 W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia 
deklaracji, bądź w przypadku zaistnienia uzasadnionych 
wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych                    
w deklaracji, Wójt Gminy Porąbka określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 
podobnym charakterze.
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Co jest dla nas ważne:
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Wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek wdrożenia 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do 

dnia 1 lipca 2013 r.
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Od tego dnia gminy: 
• przejmują pełną odpowiedzialność za 
odpady komunalne. 
•pobierają opłaty od mieszkańców za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów.



Korzyści dla gminy i mieszkańców
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D
Dziękujemy za uwagę
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