
ZMIANA USTAWY !!!
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

CO MNIE CZEKA JAKO MIESZKAŃCA ?

Szanowny Mieszkańcu,
W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy 
na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami, polegającego na przejęciu 
odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustalenie stawek opłat dla mieszkańców 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do 30 czerwca 2013r. możesz zachować 
dotychczasową umowę na odbieranie odpadów i nie wnosić opłaty do gminy. Należy 
jednak przekazać do urzędu gminy informację  oraz kopię dotychczasowej umowy 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne we wskazanym przez urząd 
terminie.

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ SYSTEM GMINNY ?

 Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także 
tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia – oczekuj informacji ze strony 
urzędu gminy; 

 Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni 
nieruchomości, lub od ilości zużytej wody, lub będzie stawką ryczałtową dla 
gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i 
poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty;

 Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować 
odpady;

 Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie 
zebrane od mieszkańców;

 W punktach selektywnej zbiórki odpadów wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać 
zebrane odpady – gmina poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów, 
godzinach ich działania oraz jakie odpady możesz do nich przynieść.



Poniżej przedstawiamy podstawowy terminarz wprowadzania zmian:
 1 stycznia 2012 r. – Gminy mają do półtora roku (do połowy 2013 r.) na 

wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania odpadami, 
wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach i poinformowanie 
mieszkańców o nowym systemie.

 1 lipca 2012 r. – 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, czyli wskazane miejsca, gdzie będą 
przetwarzane odpady: np. spalane, sortowane lub kompostowane.

 1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są 
zobowiązane również wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich 
ponoszenia. Tego dnia rozpocznie się kampania edukacyjno-informacyjna dla 
mieszkańców na temat nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie.

 1 lipca 2013 r. – zatrudnione przez gminy firmy odbierają odpady na terenie 
całego kraju – Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania 
odpadów. Płacąc za odbiór odpadów mieszkaniec może oddać dowolną ich ilość.

W związku z nadchodzącymi zmianami, Gmina chcąc prawidłowo przygotować się 
do stworzenia sprawnego i taniego systemu, musi dokonać analizy rzeczywistej ilości 
odpadów komunalnych powstających na naszym terenie. W tym celu przygotowaliśmy 
ankietę, którą kierujemy do właścicieli nieruchomości jak również podmiotów 
gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Rusiec. 

Liczymy na zrozumienie problemu i prosimy o rzetelną 
odpowiedź.


