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Wstęp
Jednym z kluczowych celów realizowanych zadań z zakre-

su gospodarki odpadami, a wynikającym z uregulowań Parla-
mentu Europejskiego i Rady jest zerwanie powiązań między 
wzrostem gospodarczym, a wykorzystaniem zasobów oraz 
osiągnięcie znacznego zmniejszenia ilości wytwarzanych 
odpadów poprzez inicjatywy zapobiegania powstawaniu od-
padów, lepszą efektywność wykorzystania zasobów i prze-
stawienie się na bardziej zrównoważone wzorce produkcji 
i spożycia [7, s. 4]. 

Zmiany zachodzące w gospodarce odpadami począwszy 
od wprowadzenia ustawy o odpadach zmierzają do ograni-
czenia ilości wytarzanych odpadów i składowanych bez prze-
tworzenia. W ramach zmian ustawowych ograniczona będzie 
liczba użytkowanych składowisk odpadów komunalnych, ze 
względu na konieczność ich zamykania, w wyniku niespeł-
niania wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań doty-
czących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim 
powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpa-
dów [10]. Wg Źygadło [4, s. 96] wysypiska będące obiekta-
mi nieuporządkowanymi mogą negatywnie oddziaływać na 
środowisko. Alternatywę dla takich instalacji będą stanowić 
regionalne instalacje do zorganizowanego odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów. Takie rozwiązanie ma na celu ograni-
czenie składowania odpadów w szczególności o właściwo-
ściach materiałowych oraz paliwowych i nawozowych. 

Zadania przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami 
wynikają w szczególności z Krajowego planu gospodarki od-
padami, który wpisuje się w strategiczne dokumenty przyjęte 
na poziomie Unii Europejskiej i krajowym [6, s. 5]. Po wprowa-
dzeniu zmian do zapisów ustawy o odpadach nie jest wyma-
gane opracowywanie planów gospodarki odpadami szczebla 
powiatowego oraz gminnego [9, s. 13]. Natomiast obowią-

zujące plany gospodarki odpadami szczebla wojewódzkie-
go zawierają zapisy wynikające z planu wyższego szczebla 
istotne dla realizacji gospodarki odpadami na szczeblu gmin-
nym, które będą egzekwowane poprzez zamieszczenie istot-
nych zadań w gminnych regulaminach utrzymania czystości 
i porządku. Dotyczy to w szczególności objęcia wszystkich 
mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz ograniczenia 
składowania odpadów ulegających biodegradacji do znaczą-
cego poziomu 35% w perspektywie 8 lat [8, s. 6]. Poprawie 
w gospodarowaniu odpadami ma sprzyjać także możliwość 
przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości przez gminy, a także ponoszenie 
obligatoryjnie przez właścicieli nieruchomości opłat za zago-
spodarowanie odpadów. Kompleksowa realizacja celów okre-
ślonych zarówno na szczeblu krajowym, jaki i wojewódzkim, 
w tym gminnym w gospodarce odpadami powinna wpłynąć na 
ograniczanie degradacji środowiska.

1. Odpady komunalne, w tym odpady 
ulegające biodegradacji 

Za odpady komunalne uważane są odpady przede wszyst-
kim z grupy 15 i 20, które powstają w gospodarstwach do-
mowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych [9, 
s. 4]. W przypadku ostatnich wymienionych odpadów ich cha-
rakter i skład jest podobny do odpadów powstających w go-
spodarstwach domowych. Wśród nich mogą się znajdować 
się farby, lakiery, przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie 
i akumulatorki oraz chemikalia.
Źródłami powstawania odpadów komunalnych w warun-

kach krajowych są:
 – gospodarstwa domowe;
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 – obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnic-
two, przemysł w części „socjalnej” i inne).
Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych 

w bardzo dużym stopniu zależą od miejsca ich powstawania, 
a przede wszystkim od zamożności społeczności lokalnej 
i wielkości konsumpcji. Wpływ na rodzaj i ilość wytwarza-
nych odpadów ma również rodzaj obszaru, na którym są one 
wytwarzane, gęstość zaludnienia, typ zabudowy, obecność 
obiektów użyteczności publicznej oraz obecność placówek 
handlowych i drobnego przemysłu lub usług. 

Na podstawie wybranych frakcji odpadów wytwarzanych 
na terenie miast powyżej 50 tys. mieszkańców w składzie 
morfologicznym dominowały ulegające biodegradacji, w tym 
kuchenne i ogrodowe – 28,9% oraz papier i tektura – 19,10%. 
Natomiast najmniejszy udział przypada na niebezpieczne – 
0,80% (rys. 1). Z kolei w miastach poniżej 50 tys. mieszkań-
ców odpady kuchenne i ogrodowe stanowiły najwyższy 36,7% 
udział, a papier i tektura niższy 9,7%. Udział odpadów niebez-
piecznych był także niższy i wyniósł 0,60% (rys. 2). W skła-
dzie odpadów wytworzonych na terenie wiejskim w stosunku 
do uprzednio analizowanych udział odpadów kuchennych i 
ogrodowych był niższy i wyniósł 33,10%, natomiast papieru 
i tektury tylko 5% (rys. 3). Niniejsze wskazuje na zagospo-
darowanie tej frakcji odpadów przez mieszkańców we wła-
snym zakresie. Niebezpieczne stanowiły bardzo zbliżony do 
poprzednich udział na poziomie 0,80% [12]. 

Zmianom ulega także ilość zbieranych zmieszanych odpa-
dów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domo-
wych. W 2010 roku ilość ta wyniosła 6 298 595,43 Mg i wyka-
zała spadek o 5% w stosunku do 2006 roku (tab. 1). 

Wg. danych z 2010 roku na terenie kraju zostało wytworzo-
nych 10 044 239,6 Mg odpadów komunalnych, z tego w go-
spodarstwach domowych stanowiły 69% [12].

W latach 2006-2010 najwyższy udział w ogólnej masie 
zebranych odpadów na terenie kraju stanowiły odpady szkła 
(28,6%), natomiast najniższy odpady niebezpieczne (0,1%). 
Za znaczący też należy uznać udział 10,2% zebranych odpa-
dów biodegradowalnych, który był wyższy o 8,3% od zebra-
nych w sposób selektywny zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, o 3,6% tekstyliów oraz o 1,8% w stosunku 
do zebranych metali. Przy tym udział odpadów deponowa-
nych na składowiskach w latach 2006 - 2010 zmniejszył się 
o 4,86%, a odpadów zbieranych selektywnie wzrósł o 46%. 

W kontekście zmian wprowadzono pojęcie bioodpadów, 
którymi są ulegające biodegradacji odpady z terenów ziele-
ni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 
zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jed-
nostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu 

 

Rys. 1. Udział odpadów kuchennych i ogrodowych w odpa-
dach komunalnych w różnych jednostkach administracyjnych 
[7, s. 10]

 

Rys. 2. Udział odpadów papieru i tektury w odpadach komu-
nalnych w różnych jednostkach administracyjnych [7, s. 10]

 

Rys. 3. Udział odpadów niebezpiecznych w odpadach komu-
nalnych w różnych jednostkach administracyjnych [7, s. 10]

Tab. 1. Ilość odpadów komunalnych zebranych w sposób nieselektywny i selektywny na terenie kraju w latach 2006-2010 [12]

Rodzaj odpadu 2006 2007 2008 2009 2010
[Mg]

zmieszane odpady 6626771,30 6695212,67 6427750,12 6364221,99 6298595,43
papier i tektura 44306,3 55253,1 69633,5 81216,2 94764,7
szkło 89626,1 108914,0 137152,8 157189,7 175976,0
tworzywa sztuczne 40329,8 49895,1 60806,6 74610,1 93765,4
metale 3789,4 3916,1 5097,5 8265 175976,0
tekstylia 23655,3 25819,1 36622,6 35227,5 35256,2
niebezpieczne 131,7 328,0 585,8 449,5 651,7
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 340,0 5731,8 11625,4 16450,2 10790,2
wielkogabarytowe 37130,4 61468,4 86718,5 91838,9 88490,7
biodegradowalne - 33906,5 43250,3 77767,5 84760,9
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na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkują-
cych lub wprowadzających do obrotu żywność. Do odpadów 
ulegających biodegradacji zaliczono takie te, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mi-
kroorganizmów. Ograniczenie składowania frakcji ulegającej 
biodegradacji należy obecnie do najważniejszych zadań go-
spodarki odpadami komunalnymi. 

Bez dalszego rozwoju selektywnego zbierania i przetwa-
rzania odpadów zielonych, papieru i tektury oraz odpadów 
kuchennych, a także budowy instalacji do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych nie będzie możliwe 
zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających bio-
degradacji w stopniu spełniającym wymagania ustawy o od-
padach. Stąd wymagane jest drastyczne ograniczenie ich ilo-
ści w masie deponowanych odpadów do nie więcej niż 50% 
w 2013 roku oraz 35% w 2020 roku, w stosunku do masy od-
padów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku. 
Niniejsze wynika z ich wpływu na rozwój bakterii metanowych 
w składowanych odpadach, a tym samym negatywnego od-
działywanie na stan powietrza atmosferycznego [1, s 10]. 

Ponadto zgodnie z nowymi wytycznymi gminy zostały 
zobowiązane do osiągnięcia do na koniec 2020 roku pozio-
mu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich 
frakcji odpadów komunalnych jak: papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkło w wysokości, co najmniej 50% wagowo oraz 
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości, co najmniej 
70% wagowo [8, s. 6 ].

1.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi
W gospodarce odpadami powinny dominować rozwiązania 

racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, które powin-
ny spełniać następujące wymogi:
 – zgodność z zasadami ochrony,
 – zgodność z zasadami gospodarki materiałowej.

Pojęcie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi 
uwzględnia kompleksowy system organizacyjny, wyposażony 
w bazę techniczną i odpowiednie mechanizmy prawno-eko-
nomiczne. Na system gospodarki odpadami składają się:
 – zbieranie, 
 – transport,
 – odzysk,
 – unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad taki-

mi działaniami oraz miejscami unieszkodliwiania odpadów 
[2, s. 61].
Podstawą gospodarki odpadami staną się zakłady zago-

spodarowania odpadów, obejmujące regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów o przepustowości wystarczającej do 
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamiesz-
kałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające 
w zakresie technicznym najlepsze dostępne techniki, obsłu-
gujące poszczególne regiony gospodarki odpadami.

Od zakładów zagospodarowania odpadów wymagane bę-
dzie zobowiązanie do zapewnienia, co najmniej następujące-
go zakresu usług:
 – mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształca-

nie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości 
z sortowni,

 – składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów 
komunalnych,

 – kompostowanie odpadów zielonych,
 – sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie (opcjonalnie),
 – demontaż odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

 – przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego (opcjonalnie).
Dla regionów gospodarki odpadami obejmujących, co naj-

mniej 300 tys. mieszkańców, jako preferowaną metodę zago-
spodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, założo-
no termiczne przekształcanie. W mniejszych regionach jako 
główną metodę zagospodarowania zmieszanych odpadów 
komunalnych przyjęto mechaniczno-biologiczne przetwarza-
nie (MBP).Termin ten obejmuje procesy: rozdrabniania, prze-
siewania, sortowania, klasyfi kacji i separacji, ustawione w róż-
norodnych konfi guracjach w celu mechanicznego rozdzielenia 
strumienia odpadów (najczęściej zmieszanych odpadów ko-
munalnych) na frakcje dające się w całości lub w części wy-
korzystać materiałowo lub/i energetycznie oraz na frakcję 
ulegającą biodegradacji, odpowiednią dla biologicznego prze-
twarzania w warunkach tlenowych lub beztlenowych [3, s. 6].

W przypadku województwa małopolskiego w każdym z wy-
znaczonych 4 regionów wskazano na konieczność funkcjo-
nowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komu-
nalnych, czyli zakładu zagospodarowania odpadów o mocy 
przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarza-
nia odpadów z obszaru zamieszkałego, przez co najmniej 
120 tys. mieszkańców, spełniającej wymagania najlepszej 
dostępnej techniki lub technologii (BAT) oraz zapewniający 
termiczne przekształcanie odpadów lub:
 – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych od-

padów komunalnych i wydzielenie frakcji nadających się do 
odzysku,

 – przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych 
i innych bioodpadów,

 – składowanie odpadów powstających w procesie mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpa-
dów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
[5, s. 45]. 

1.1.1. Zbiórka i transport odpadów
Organizacja wywozu odpadów, w tym optymalizacja tras 

wywozu stanowi istotny element optymalizacji systemu go-
spodarki odpadami [4, s. 65]. Dlatego gromadzenie i trans-
port odpadów komunalnych powinien być prowadzony po 
zmianach w taki sposób, aby zapobiec przede wszystkim 
zmieszaniu odpadów selektywnie zebranych i niesegregowa-

 

Rys. 4. Rozmieszczenie podstawowych rodzajów instalacji 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie kraju [7, s. 16]
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nych. Wysegregowane odpady winny być kierowane w pierw-
szej kolejności do instalacji zapewniającej proces odzysku 
materiałowego. 

Przed zmianami w systemie gospodarki odpadami każdy 
właściciel nieruchomości zobligowany był do posiadania pod-
pisanej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu 
jego nieruchomości [6, s. 7]. Stroną umowy mógł być każ-
dy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
W zezwoleniu określano miejsca odzysku lub unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych zgodnie z wojewódzkim pla-
nem gospodarki odpadami. Odpady zwykle unieszkodliwiane 
poprzez składowanie, co nie uwzględniało ich uprzedniego 
odzysku i przetworzenia. Takie rozwiązanie nie zapobiega-
ło powstawaniu „dzikich” wysypisk [5, s. 84]. Odbierającym 
odpady mogła być również gminna jednostka organizacyjna, 
która była zwolniona z obowiązku uzyskiwania wymienionego 
zezwolenia, ale musiała spełniać wymagania określone dla 
przedsiębiorców w tym zakresie. 

Po zmianach przedsiębiorca odbierający odpady komu-
nalne będzie musiał uzyskać wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości w gminie na terenie, której zamierza odbierać 
odpady od właścicieli nieruchomości. Gminne jednostki orga-
nizacyjne odbierające odpady komunalne od tych właścicieli 
na obszarze własnej gminy będą zobowiązane spełniać wy-
magania, jakie zostały określone dla przedsiębiorcy odbiera-
jącego odpady od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne będzie zo-
bligowany do przekazywania zmieszanych odpadów komu-
nalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 
przeznaczonych do składowania wyłącznie do regionalnych 
lub zastępczych instalacji do zagospodarowania odpadów, 
wskazanych dla regionu na terenie, którego leży gmina, z któ-
rej odebrane zostały te odpady. Nadto podmioty, które będą 
odbierały odpady komunalne z nieruchomości niezamieszka-
łych przez mieszkańców będą zobowiązane do osiągnięcia 
w danym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przy-
gotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, wskazanych 
do osiągnięcia przez gminy. 

Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklin-
gu wymagane będzie prowadzenie odpowiedniego systemu 
selektywnego zbierania i odbierania, co najmniej następują-
cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa 
sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 
opakowaniowych ulegających biodegradacji [8, s. 3].

Ponadto na tle wyznaczenia w poszczególnych wojewódz-
twach regionów związanych z usytuowaniem zakładów zago-
spodarowania odpadów nie wykazano obligatoryjnego orga-
nizowania punktów przeładunku odpadów, których budowa 
w warunkach krajowych jest wskazana w jednostkach osie-
dleńczych powyżej 200 tys. mieszkańców [4, s. 60]. 

Po wprowadzeniu zmian ustawowych na terenach wiej-
skich odpady zielone będą mogły być zagospodarowane we 
własnym zakresie, np. w kompostownikach lub biogazow-
niach rolniczych, a na terenach z zabudową jednorodzinną 
– w kompostowniach przydomowych. Przyjęto także kontynu-
ację sposobu selektywnego zbierania odpadów poprzez:
 – zbieranie selektywne „u źródła” w zabudowie jednorodzin-

nej, pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów w zabu-
dowie wielorodzinnej,

 – punkty selektywnego zbierania odpadów oraz miejsca 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Ogólnie sposób wywozu odpadów może być realizowany 

systemem niewymiennym, wówczas po opróżnieniu odpady 
są ładowane do samochodów, a pojemniki pozostaną w miej-
scu ich gromadzenia oraz systemem wymiennym uwzględ-
niającym podmianę zapełnianych pojemników/kontenerów 
pustymi w miejscu gromadzenia [4 , s. 33]. Odpady komunal-
ne wytwarzane na terenie nieruchomości będą gromadzone 
w workach z tworzywa sztucznego oraz w pojemnikach i kon-
tenerach, co uzależnione jest od charakteru zabudowy tzn. 
jednorodzinnej i wielorodzinnej. Możliwe będzie dostarczanie 
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego do utworzonych uprzednio punktów 
selektywnego gromadzenia odpadów. Odpady niebezpieczne 
występujące w strumieniu odpadów komunalnych typu zuży-
te baterie i akumulatory, chemikalia podobnie, jaki przeter-
minowane lekarstwa będą również wymagały selektywnego 
gromadzenia bez względu na wielkość jednostki osadniczej. 
Założona selektywna zbiórka odpadów ulegających biode-
gradacji wytwarzanych w gospodarstwach domowych bę-
dzie wymagała ich gromadzenia w workach lub pojemnikach. 
W warunkach niemieckich wykorzystywane są do tego celu 
kompostowniki będące pojemnikami wykonanymi z wysoko-
gatunkowego tworzywa z rusztem ociekowym wykonanym 
ze stali nierdzewnej, z licznymi otworami wentylacyjnymi na 
ściankach i pokrywie wewnętrznej oraz użebrowaniem dy-
stansowym na ściankach bocznych. Takie rozwiązanie za-
pobiega powstawaniu procesów gnilnych i substancji odoro-
czynnych [4 , s. 40]. 

Dodatkowo w ramach organizacji zbierania odpadów komu-
nalnych obligatoryjnym zadaniem własnym dla gmin będzie 
tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów w spo-
sób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 
gminy i w miejscach wykluczających negatywne oddziaływa-
nie na środowisko. Tworzenie punktów selektywnej zbiórki 
będzie możliwe zarówno przez gminy jak i przedsiębiorców. 
Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania 
odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpa-
dów komunalnych będzie mógł odbywać się również w oparciu 
o placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz stacjo-
narne i mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych. 

1.1.2. Zarządzanie systemem gospodarki odpadami 
Zarządzanie systemem w kontekście wymienionych zmian 

w gospodarce odpadami będzie realizowane bezpośrednio 
przez gminy, gdyż one staną się właścicielami odpadów. 
Zarządca wprowadzi działania zmierzające do dostosowa-
nia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 
do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, przygotuje 
propozycje uchwał dotyczące terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, określi wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 
nieruchomości, określi sposób i zakres świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospoda-
rowania tych odpadów, określi metody ustalenia opłaty oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Ponadto zarządzający będzie przyjmował deklaracje o wy-
sokości opłaty od właścicieli lub zarządców nieruchomości, 
administracji osiedli, wspólnot mieszkaniowych, zweryfi kuje 
prawdziwość informacji zawartych w deklaracjach właścicieli 
nieruchomości z innymi posiadanymi informacjami, wprowa-
dzi dane do systemu gospodarki odpadami, przygotuje i bę-
dzie przeprowadzał procedury przetargowe na ich odbiór. 
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Nadto gospodarka odpadami po wprowadzeniu zmian będzie 
wymagała weryfi kacji ilości gromadzonych odpadów na te-
renie poszczególnych nieruchomości ze względu na pono-
szenie przez gminy kosztów, które będą fi nansowane z opłat 
przekazywanych przez właścicieli wszystkich nieruchomości. 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi będą obejmować:
 – odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych,
 – tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego gromadze-

nia odpadów komunalnych,
 – obsługę administracyjną systemu.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami rada gminy 
ustali, uwzględniając:
 – liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę
 – ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
 – koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpada-

mi komunalnymi,
 – przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają 

odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych 
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 
Osiągnięcie założonych celów będzie uzależnione od spo-

sobu prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej ma-
jących na celu zapoznanie mieszkańców z zapisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o od-
padach i wynikającymi stąd zmianami w systemie gospodarki 
odpadami. Dotyczyć to będzie w pierwszym rzędzie pokaza-
nia systemu, jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli segregacji „u źródła” oraz roli instalacji do wykorzystania 
i przetwarzania odpadów. Zmiany te wyraźnie wskazują, że 
priorytetem będzie wykorzystanie odpadów, a unieszkodliwia-
nie dotyczyć będzie tylko odpadów resztkowych. 

W sprawozdawczości z realizacji gospodarki odpadami 
przez szczeblu gminnym także zachodzą istotne zmiany ze 
względu na wymóg opracowywania zbiorczych zestawień, 
które będą przekazywane marszałkowi województwa właści-
wemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzy-
sku lub unieszkodliwiania odpadów oraz wojewódzkiemu in-
spektorowi ochrony środowiska w cyklu corocznym [8, s. 25 ]. 

Podsumowanie
  Samorządy gminne będą mogły realizować obowiązki od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, stając się przez to ich właścicielem i zarządcą sys-
temu gospodarki odpadami.

  Ilość wytwarzanych odpadów i ich skład pomimo wpro-
wadzonych zmian ustawowych do systemu gospodarki 
odpadami będzie ściśle uzależniony od czynników eko-
nomicznych i społecznych, z których do głównych należą: 
standard życia ludności oraz wielkość i intensywność kon-
sumpcji wyrobów, natomiast ilość i jakość odzyskiwanych 
odpadów będzie zależeć od świadomości społecznej.

  Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką 
odpadów i realizacja zasady „zanieczyszczający płaci”, 
powinny wyeliminować zjawisko powstawania „dzikich” 
wysypisk odpadów.

  Odnotowany w latach 2006-2010 wzrost o 46% zbieranych 
selektywnie odpadów, a zarazem spadek ilości depono-
wanych na składowiskach odpadów (4,86%) i zbieranych 
odpadów zmieszanych o 5% prognozuje kontynuację ko-

rzystnego trendu zmian w gospodarce odpadami, w na-
stępstwie zmian ustawowych.

  W ramach zmian systemowych szczególne znaczenie 
przypisano ograniczeniu ilości składowanych odpadów 
ulegających biodegradacji do poziomu 35% w ogólnej ma-
sie trafi ających do deponowania.

  Na podstawie składu morfologicznego największy udział 
(36,7%) odpadów biodegradowalnych odnotowano w mia-
stach poniżej 50 tys. mieszkańców, co będzie wymagać 
zapewnienia gromadzenia i ich płynnego odbioru z prze-
znaczeniem do dalszego zagospodarowania.

  Rozwój selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” oraz me-
chaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie 
zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sor-
towni docelowo powinno ograniczyć ilość deponowanych 
odpadów, w tym nieprzetworzonych oraz umożliwić osią-
gnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowa-
nia do ponownego użycia odpadów o cechach surowców 
wtórnych i budowlanych. 
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Analysis of the changes in the economy 
of the municipal waste at the level of municipal

The article discussed were issues related to changes in the economy, aimed at limiting the amount of waste deposited munici-
pal waste, seal of the system of fi nancing and the management of waste and prevent the formation of “wild” dumps downgrading 
environment, including through assumption of the obligation to receive waste from property owners by the municipalities. Analysed 
key records act to maintain cleanliness and order in the municipalities act and the waste after changes that require implementation 
regardless of the size of the administrative unit concerned. Particular attention was paid to the adaptation of municipal regulations 
maintain cleanliness and order to the records contained in the regional waste management plan, including the reduction of the 
amount deposited biodegradable waste. As a hierarchy of activities indicated fi rst on the recovery, and ultimately on the disposal 
of waste. For profi table in the years 2006-2010 was considered a tendency of growth quantity of recycled waste to 521 thousand 
Mg, with few percentage decrease in the quantity of deposited waste. The article was completed by indicating the emergence of 
a positive solution conducive to reducing the quantity of deposited waste in consequence of useless and inert for the environment.

Key words: plan of waste management, municipal waste, waste disposal.
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