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Prawo - Ustawa o odpadach

Zadania własne gminy:

• Selektywna zbiórka odpadów - zapewnianie warunków funkcjonowania systemu 

selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było moŜliwe: ograniczenie składowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

• Budowa instalacji -• Budowa instalacji - zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z 

innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych …;

• Ograniczenie BIO - zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niŜ 75 %

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niŜ 50 %

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niŜ 35 % 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.07.39.251 z późn. zmianami)
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Prawo - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

Zakaz składowania odpadów od 1 stycznia 2013r.
których wartości graniczne przekraczają:

• ogólny węgiel organiczny – wagowo > 5%

• strata przy praŜeniu – wagowo > 8%• strata przy praŜeniu – wagowo > 8%

• ciepło spalania jest > 6 MJ/kg

*Rozporządzenie z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na 

składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553).
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Prawo - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

„W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej

300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania

zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termicznezmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne

przekształcanie”

*Uchwała RM Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” ( MP nr 90 poz. 946 i 947).
Rozdział 5.1.2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów (KPGO str. 52 i 53)
Rozdział 5.1.3 Wdrażanie systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami (KPGO str. 53)
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Prawo – Program Ochrony Środowiska z Plan Gospodarki 

Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o

porozumienie zawarte przez Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń

planuje się budowę w Bydgoszczy Zakładu Termicznego

Przekształcania Odpadów do obsługi Bydgosko-ToruńskiegoPrzekształcania Odpadów do obsługi Bydgosko-Toruńskiego

Obszaru Metropolitalnego.”

JEST - Uchwała Nr XVII/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia  „Programu Ochrony 
Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”, 

Rozdział 8.1.3. str. 181, Rozdział 9 - tabela nr 79 str. 182
BYŁO - Uchwała Nr XXIV/468/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia  „Programu Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010”, 
Rozdział 8.1.3. str. 168, Rozdział 9 - tabela nr 42 str. 185

BĘDZIE – zgodnie z art. 16  ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Sejmik województwa zobowiązany jest  
uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami tj. do 30 czerwca 
2012r.
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Prawo – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W wyniku nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonanej w dniu 1 lipca 2011r.,  która 
weszła w Ŝycie w dniu1 stycznia 2012r., zostały wprowadzone m.in. następujące zmiany:

Gminy:

• przejęły władztwo nad odpadami komunalnymi
• organizują odbiór i transport odpadów komunalnych od wszystkich 

właścicieli nieruchomości
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właścicieli nieruchomości
• pobierają opłaty za gospodarowanie odpadami od wszystkich właścicieli 

nieruchomości
• część pobranych opłat kierują do instalacji regionalnych wskazanych w 

WPGO
• nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zostać 

zorganizowany nie później niŜ 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w Ŝycie.

Ponadto nowelizacja ww. Ustawy spowodowała zmiany w Ustawie o odpadach, w której wprowadzono m.in.  zapis:

„Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest 
aktem prawa miejscowego.”


