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1.    tworzenie warunków do wykonywania prac związanych 
z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy 
lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie 
odpowiednich jednostek organizacyjnych, 

2.  zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji 
własnych lub wspólnych z innymi gminami m. in.: 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, 

3.  objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 

4.   nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom 
odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości,       

Zadania Gmin  



5 ustanowienie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (obejmującego co najmniej:  
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 
wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji), 

6.  tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie 
miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych,       

Zadania Gmin  



7. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania, 

8.  prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych  
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9.  udostępnienie, na stronie internetowej oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty, informacji dot. GOK.  

Zadania Gmin  



10. prowadzenie corocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi (umożliwiającej weryfikację 

możliwości technicznych i organizacyjnych),  

 

 W przypadku wspólnego wykonywania przez 

gminy ww. zadań, prawa i obowiązki organów 

gminy, w tym uchwalanie aktów prawa 

miejscowego, wykonują właściwe organy 

związku międzygminnego. 

Zadania Gmin  



 Gminy, realizując zadania polegające na 
zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, są obowiązane do: 

 przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu,  
który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 
regionalną instalację do przetwarzania odpadów 
komunalnych lub 

 dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, 
utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych na zasadach 
określonych w ustawach:  o partnerstwie publiczno 
prywatnym lub o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi. 

Instalacje Regionalne  



 W przypadku gdy przetarg, zakończy się 

wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie 

dokonany wybór partnera prywatnego albo 

koncesjonariusza, gmina może samodzielnie 

realizować zadanie polegające na budowie lub 

eksploatacji regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Instalacje Regionalne  



 Regionalna instalacja do przetwarzania 
odpadów komunalnych to: 

 zakład zagospodarowania odpadów o mocy 
przerobowej wystarczającej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadów z 
obszaru zamieszkałego przez co najmniej 
120 tys. mieszkańców, spełniający 
wymagania NDT lub technologii (art. 143 
POŚ) zapewniający termiczne 
przekształcanie odpadów lub: 

Instalacje Regionalne  



  

 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
zmieszanych odpadów komunalnych i 
wydzielenie ze zmieszanych odpadów 
komunalnych frakcji nadających się w 
całości lub części do odzysku, 

 przetwarzanie selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych bioodpadów 
oraz wytwarzanie z nich produktu o 
właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, 

Instalacje Regionalne  



  

 składowanie odpadów powstających w 
procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych o 
pojemności pozwalającej na przyjmowanie 
przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów 
w ilości nie mniejszej niż powstająca  
w instalacji mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych.  

Instalacje Regionalne  



 Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania 
odpadów komunalnych jest obowiązany: 

 

 zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania ze wszystkimi 
podmiotami odbierającymi odpady komunalne  
od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją 
działalność w ramach regionu gospodarki odpadami 
komunalnymi.  

Instalacje Regionalne  



  

 na wniosek gminy lub podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, przedstawić 

kalkulację kosztów zagospodarowania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, w terminie 7 dni  

od dnia jego złożenia.  

  

Instalacje Regionalne  



Podsumowanie  
  

 Wdrożenie uchwalonych zmian przepisów  
prawnych (i wynikających z nich 
konsekwencji organizacyjnych, technicznych i 
technologicznych) powinno znacząco ułatwić 
organizację zintegrowanych, regionalnych 
systemów gospodarki odpadami 
komunalnymi.  

 



Dziękuję Państwu za uwagę ! 

  

 


