
USTAWA

z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

WYBRANE NAJISTOTNIEJSZE Z PUNKTU WIDZENIA MIESZKAŃCÓW 

ZMIANY WPROWADZONE NOWELIZACJĄ 

Z DNIA 19 LIPCA 2019r.

PRZEZ SAMORZĄDY NAZWANĄ  III  REWOLUCJĄ ŚMIECIOWĄ



TERMIN  WEJŚCIA  ZMIAN

 Ustawa weszła w życie w dniu 06 września 2019 r.

 Gminy mają czas maksymalnie 12 miesięcy, aby dostosować
wszystkie uchwały do nowych rozwiązań w ustawie.
Do tego czasu obowiązują dotychczasowe rozwiązania.

 Inne zmiany w ustawie wchodzą w późniejszych okresach.

Nie ma możliwości uchwalania wybiórczo tylko niektórych 
uchwał. Zmiany w jednej uchwale determinują konieczność 

zmian w kolejnych uchwałach.



DOSTOSOWAĆ  NALEŻY:

 Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

 Uchwały:
▪ w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w tym określenia stawki opłaty podwyższonej, zwolnienie z części opłaty,

▪ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy

Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi,

▪ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.



NOWE  WYMAGANIA DO UJĘCIA W REGULAMINIE

1. Określenie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów

w kompostownikach przydomowych wyłącznie na terenie

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości,

w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka

na te odpady.

Obecnie przygotowywana jest propozycja możliwych rozwiązań, 

która zostanie Państwu przedstawiona w celu wypracowania 

wspólnego stanowiska i przygotowania projektu uchwały.  



2. Określenie warunków uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny

Czytelne zasady segregacji muszą zostać określone, tak aby nie było

wątpliwości przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych i/lub

karnych

Ustawa wprowadziła nowe uprawnienia w przypadku stwierdzenia braku

segregacji:

▪ dla Straży Gminnej w zakresie nakładania grzywny za wykroczenie

z art. 10 ust.2 ustawy,

▪ dla gminy kary stanowiące 2-4 krotność ustalonej stawki opłaty (to RG ma

ustalić wielokrotność ,,kary” ).

NOWE  WYMAGANIA DO UJĘCIA W REGULAMINIE



3.Doszedł nowy obowiązek zawarcia w regulaminie nie tylko

określenia zasad utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym

pojemników, ale także miejsc gromadzenia odpadów.

▪Zabronione będzie gromadzenie/składowanie odpadów luzem obok

pojemników.

▪W tym zakresie w regulaminie proponuje się dodać możliwość

sporadycznego gromadzenia odpadów w innych (własnych)

workach z uwzględnieniem kolorystyki i ich oznaczenia co do

rodzaju odpadów.

NOWE  WYMAGANIA DO UJĘCIA W REGULAMINIE



BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Zmieniony został zapis art. 5 ust.1 pkt.3 ustawy:

,,Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów

komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1”

Stwierdzony brak segregacji – kara grzywny i/lub podwyższona opłata za dany 

okres (najczęściej miesiąc), odpowiedzialność zbiorowa (nieruchomości 

wielolokalowe).



OBOWIĄZKI   DLA  GMIN 

Gminy w roku 2020 muszą:

 Osiągnąć 50% poziomu recyklingu

 Ograniczyć do 35% ilość bioodpadów przekazanych do składowania

KARY:

Za brak osiągnięcia wskazanych poziomów na gminy nakładane będą bardzo
duże kary - 270 zł za każdą brakującą tonę wymaganą do osiągnięcia tych
poziomów.

Największe zagrożenia - umieszczanie bioodpadów kuchennych w pojemniku
na odpady niesegregowane,

- zamoczony, zabrudzony z elementami np. folii papier,

- opakowania z tworzyw sztucznych z nieusuniętą zwartością.



NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Rada Gminy ma obowiązek określić:

▪ objęcie lub nie systemem gminnej gospodarki odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy.

▪ jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę o objęciu systemem nieruchomości niezamieszkałe to i tak
przystąpienie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do gminnego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości
wyrażonej w formie pisemnej

Wyjątek- nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. punkty handlowo-usługowe
w budynkach mieszkalnych). Te nieruchomości z mocy ustawy są w systemie gminnym.

Ważne: Ustawodawca określił maksymalne stawki opłaty za odbiór odpadów 
z nieruchomości niezamieszkałych. 

Za pojemnik 1 100 l maksymalna stawka wynosi 54,18 zł. 

Koszt odbioru takiego pojemnika w Gminie Dobra to 225,30 zł.

Celem wypracowania stanowiska przez Radę Gminy w  tej sprawie przedstawione 
zostaną niezbędne informacje.



KOMPOSTOWANIE - ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY

Zgodnie z ustawą Rada Gminy ma obowiązek wprowadzić zwolnienie z części

z opłaty dla właścicieli tylko budynków jednorodzinnych kompostujących

bioodpady w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia

kosztów.

Obecnie przygotowywana jest propozycja możliwych rozwiązań, która 

zostanie Państwu przedstawiona w celu wypracowania wspólnego 

stanowiska i przygotowania projektu uchwały. 



UTRATA ZWOLNIENIA Z MNIEJSZEJ OPŁATY

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację,

o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne

w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie

oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem

faktycznym – wójt, stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do

zwolnienia.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po

upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego

zwolnienia stała się ostateczna.



NOWE PRZEPISY KARNE - STRAŻ GMINNA

▪ art. 10 ust.2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2

nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

▪ 2c. Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt

7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze

grzywny.



RACJONALNA  KOLEJNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN

Przygotowanie, przedyskutowanie projektów uchwał:

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku.

2. Zakres świadczonych usług.

3. Ustalenie poziomu wysokości kary za stwierdzenie braku segregacji.

4. Zwolnienie z części opłaty – kompostowanie.

5. Pozostałe uchwały: (odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, stawki 
opłat, zwolnienie z części opłaty, wzór deklaracji).

Nie ma możliwości uchwalania wybiórczo tylko niektórych uchwał. 
Zmiany w jednej uchwale determinują konieczność zmian 

w kolejnych uchwałach.



DZIĘKUJEMY  ZA  UWAGĘ


