
Informacja na temat nowych obowiązków gmin  (i nie tylko, bo 

również wszystkich mieszkańców gminy)  wynikających z ustawy z dnia  

1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw. 
  
1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, która wprowadziła bardzo istotne zmiany  

w obowiązującym w Polsce systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Zgodnie z przyjętymi w ustawie rozwiązaniami systemowymi zarówno na właścicieli nieruchomości, 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także gminy będą 

nakładane nowe zadania  

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zaczął obowiązywać  

1 stycznia 2012 r. W ustawie przewidziano okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań. I tak: 
   

11  SSTTYYCCZZNNIIAA  22001122  RR.. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego 

dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, lecz dokonuje wpisu przedsiębiorcy odbierającego odpady od 

właścicieli nieruchomości do Rejestru Działalności Regulowanej  

(w skrócie RDR), 
 

3311  KKWWIIEETTNNIIAA  22001122  RR.. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania. 
 

11  LLIIPPCCAA  22001122  RR.. – 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. 
 

11  SSTTYYCCZZNNIIAA  22001133  RR.. – 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. 

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na 

celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi  

z uchwał. 

 

11  SSTTYYCCZZNNIIAA  22001133  RR.. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy 

działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru. 

 



3311  MMAARRCCAA  22001133  RR.. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych 

sprawozdań do marszałka. 

 

11  LLIIPPCCAA  22001133  RR..  – 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. 
 
Podane daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego 

wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.  
  
Z lektury znowelizowanej ustawy „śmieciowej” wynika, że rady gmin będą musiały podjąć 

obligatoryjnie kilka uchwał, a mianowicie:  

1)   uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, 
2)    uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca i 

pojemnik oraz wyboru metody ustalania opłaty, 
3)    uchwałę w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
4)    uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 
5)    uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
6)    uchwałę w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, 
  
Rada gminy może podjąć fakultatywnie również: 
1)    uchwałę w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie 

   zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów 

  komunalnych (dotyczy to firm, instytucji, jednostek oświatowych, 

  zakładów przemysłowych, lokali gastronomicznych, hoteli, itp. jednostek), 
  
Uchwały powinny być podjęte w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia 

ustawy. Organem, który ma kompetencje do wezwania rady gminy do podjęcia 

uchwał w wyznaczonym terminie jest wojewoda. Gdyby wezwanie nie zostało 

wykonane, wojewoda wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęte w tym 

trybie zarządzenie będzie miało taką samą moc prawną,  

jak akt prawa miejscowego wydany przez radę gminy. 
  
Skępe, 02.X.2012 r. 
Krzysztof Małkiewicz 


