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JAK GMINY MOGĄ POPRAWIĆ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ?

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku przez:
(…)

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku przez:
(…)

3) zbieranie

3) zbieranie w sposób selektywny

powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie

i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;

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

wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz
określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów

postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy
odrębnie
od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne

[wyjściowo odpady te zbierane są razem]

określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów

Rada gminy

przez osoby niepełnosprawne,

może

w szczególności niedowidzące

w regulaminie:
określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych
na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
oraz
zwolnić właścicieli takich nieruchomości,
w całości lub w części,
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady

określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1
lit. a i b, są zbierane w sposób selektywny.

PIERWOTNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA
W SPRAWIE STANDARYZACJI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

STYCZNIOWA WERSJA PROJEKTU USTAWY NOWELIZUJĄCEJ:

Odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny jeżeli:
1) wszystkie odpady komunalne są zbierane łącznie, lub
2) w pojemniku lub worku przeznaczonym na papier zawartość innych odpadów przekracza 5% wagowo, lub
3) w pojemniku lub worku przeznaczonym odpowiednio na:
a) metale,
b) tworzywa sztuczne,
c) szkło,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

e) bioodpady
– zawartość innych odpadów przekracza 10% wagowo.

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji
istotnych warunków zamówienia określa w niej w szczególności:
1)wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych;

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych;

2)rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli
nieruchomości;
3)standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;
4)obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą
zamówieniem;

5)instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady - w
przypadku przetargu na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości
lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie - w przypadku
przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; w przypadku
niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych
niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te
odpady;

6)szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości.

4a) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia
nieselektywnego zbierania odpadów;
5) instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest
obowiązany przekazać odebrane odpady – w przypadku udzielania
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli
nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w
przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie
i zagospodarowywanie tych odpadów; w przypadku niewielkich ilości
odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie
podmiotu zbierającego te odpady

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich
utrzymania, a w szczególności:

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich
utrzymania, a w szczególności:

6)tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich
odpadów komunalnych jak:

6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej
odpadów komunalnych:
wymienionych w pkt 5,
odpadów niebezpiecznych,

przeterminowane leki i chemikalia,

przeterminowanych leków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

zużyte baterie i akumulatory,

zużytych baterii i akumulatorów,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

zużyte opony,

zużytych opon,

odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

odpadów budowlanych i rozbiórkowych

a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a;

oraz odpadów tekstyliów i odzieży;

Gmina jest obowiązana utworzyć
 co najmniej jeden

 stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.
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PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki
niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki
niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

9)udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty informacje o:
(…)
d)punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
–firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
–adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
(…)

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz
dni i godzin ich przyjmowania,

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i
tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w
szczególności:

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i
tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w
szczególności:
f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka
oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
lub
zakładów przetwarzania takich odpadów,
jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;

Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.

W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy określa rodzaje odpadów z działalności rolniczej przyjmowanych przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz może określić maksymalną masę odpadów lub ilość sztuk odpadów przyjmowanych z gospodarstwa rolnego.

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i
tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w
szczególności:

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i
tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w
szczególności:
6a) MOGĄ tworzyć i utrzymywać punkty napraw i
ponownego użycia produktów lub części produktów
niebędących odpadami;

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY NOWELIZUJĄCEJ:
Dodano również pkt 6a, który dotyczy tworzenia przez gminę punktów napraw, dzięki czemu możliwe będzie wydłużenie
użytkowania poszczególnych produktów, a przez co ograniczenie ilości odpadów.

PONOWNE UŻYCIE - działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów
niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone;

USTAWA O ODPADACH
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne
z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego,
a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;
odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;
odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

W uchwale, o której mowa w ust. 3 [uchwała w sprawie
szczegółowego zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi],

W uchwale, o której mowa w ust. 3 [uchwała w sprawie
szczegółowego zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi],

dopuszcza się ograniczenie ilości

dopuszcza się ograniczenie ilości

odpadów zielonych,

odpadów zielonych,

zużytych opon,

zużytych opon,

odpadów wielkogabarytowych

odpadów wielkogabarytowych

oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych

oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany do przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości:

Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie
umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

1)selektywnie zebranych odpadów komunalnych
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego
odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;

1)selektywnie zebranych odpadów komunalnych
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego
odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;

2)zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
bezpośrednio do instalacji komunalnej

GŁÓWNE ZMIANY USTAWOWE

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia

1)poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne,
w wysokości co najmniej:

2)poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w
wysokości co najmniej 70% wagowo.

1)

50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;

2)
3)
4)

55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70%
wagowo rocznie.

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa
w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować
przetarg w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych
nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich
odpadów.

2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa
w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić
zamówienia publicznego w trybie przetargu zorganizowanego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019
r. poz. 53 i 730) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
tych nieruchomości
2b. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przepisów
ust. 2a i 2c nie stosuje się.
2c. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości,
o której mowa w art. 6j ust. 3b [nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku] do zorganizowanego
przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest
dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela
nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka
za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie
odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg
zagospodarowanych odpadów komunalnych.

Projektodawcy
odstąpili od obligatoryjnego rozdzielenia przetargów

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że
uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku
przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o
których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią
dochód związku międzygminnego - zarządowi związku
międzygminnego.
W przypadku udzielenia przez radę gminy, na podstawie
art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), upoważnienia
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnienia
organów podatkowych w tych sprawach przysługują
upoważnionemu organowi.

Gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, o których
mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8–10 – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł
3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
5) zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5,
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych
opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
6a) mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących
odpadami;
8)prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w
szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9)udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o: (…)
10)dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany
przez związek międzygminny, karom pieniężnym, o których
mowa w ust. 1, 2 i 4, podlega ten związek.

W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany
przez związek międzygminny, karom pieniężnym, o których
mowa w ust. 1–2, 4 i 6, podlega ten związek.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który nie wykonuje
obowiązku, o którym mowa w art. 9u [Wójt, burmistrz lub
prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i
stosowania przepisów ustawy. W stosunku do podmiotów
odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest
obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, co
najmniej raz na dwa lata] – podlega karze pieniężnej w
wysokości od 500 zł do 5000 zł
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1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwoleniapodlega karze aresztu lub karze grzywny.
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze
grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje
obowiązków określonych w regulaminie.
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
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
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7. Zakazuje się przetwarzania:
1)zmieszanych odpadów komunalnych,
2)pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z
procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o
ile są przeznaczone do składowania,
3)odpadów zielonych
- poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym
zostały wytworzone.

7. Zakazuje się przetwarzania:
1)zmieszanych odpadów komunalnych,
2)pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z
procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o
ile są przeznaczone do składowania,
3)odpadów zielonych
- poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym
zostały wytworzone.

8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami
komunalnymi odpadów, o których mowa w ust. 7, wytworzonych poza
obszarem tego regionu.

8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami
komunalnymi odpadów, o których mowa w ust. 7, wytworzonych poza
obszarem tego regionu.

9. W przypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
regionu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 38 ust. 2
pkt 2, poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym
odpady te zostały wytworzone, nie stosuje się ust. 7 i 8.

9. W przypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
regionu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 38 ust. 2
pkt 2, poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym
odpady te zostały wytworzone, nie stosuje się ust. 7 i 8.

10. W przypadku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do
spalarni odpadów komunalnych wskazanej jako ponadregionalna instalacja
do obsługi danego regionu gospodarki odpadami komunalnymi w uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie stosuje
się ust. 7 i 8.

10. W przypadku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do
spalarni odpadów komunalnych wskazanej jako ponadregionalna instalacja
do obsługi danego regionu gospodarki odpadami komunalnymi w uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie stosuje
się ust. 7 i 8.

11. Przepis ust. 10 stosuje także się w przypadku przekazywania zmieszanych
odpadów komunalnych niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu spalarni
określonej jako ponadregionalna instalacja do obsługi danego regionu w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

11. Przepis ust. 10 stosuje także się w przypadku przekazywania zmieszanych
odpadów komunalnych niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu spalarni
określonej jako ponadregionalna instalacja do obsługi danego regionu w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
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Art. 173. [Naruszenie zasady bliskości - obszar regionu
gospodarki odpadami komunalnymi]
1. Kto wbrew przepisowi art. 20 ust. 7 przetwarza, poza obszarem
regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały
wytworzone:
1)zmieszane odpady komunalne,
2)pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub
pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych, przeznaczone do składowania,
3)odpady zielone
podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 20 ust. 8
przywozi na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi
odpady, o których mowa w ust. 1, wytworzone poza obszarem tego
regionu.

Art. 173. [Naruszenie zasady bliskości - obszar regionu
gospodarki odpadami komunalnymi]
1. Kto wbrew przepisowi art. 20 ust. 7 przetwarza, poza obszarem
regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały
wytworzone:
1)zmieszane odpady komunalne,
2)pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub
pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych, przeznaczone do składowania,
3)odpady zielone
podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 20 ust. 8
przywozi na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi
odpady, o których mowa w ust. 1, wytworzone poza obszarem
tego regionu.
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Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, oprócz
elementów określonych w ust. 1-3, zawierają:

1)podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi
wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;

1)podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi
wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;

2)wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych w poszczególnych regionach
gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w
przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii
lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn;

2) wskazanie instalacji komunalnych na obszarze
województwa

3)plan zamykania instalacji niespełniających wymagań
ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa
z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn
ekonomicznych.
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Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład
zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co
najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej
dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej
ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania
odpadów lub zapewniający:

Instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych
odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1,
spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art.
207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub
technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

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

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do
odzysku, lub

2)przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach
nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających
wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie
kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie
odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 ust. 4, lub

2)przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach
nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających
wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie
kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie
odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 ust. 4, lub

3)składowanie odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego 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 do mechaniczno-

3) składowanie odpadów powstających w procesie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych

OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
1)liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2)ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3)powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.
2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada
gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od
powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów
wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria
różnicujące stawki opłaty

W przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której
mowa w ust. 1 pkt 2
[ilości zużytej wody z danej nieruchomości]
rada gminy w uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1,
określa

zasady
ustalania ilości zużytej wody
na potrzeby ustalania wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Związek międzygminny
MOŻE DODATKOWO
stosować kryteria różnicujące stawki opłaty
odrębnie dla gmin wchodzących w skład tego związku,
jeżeli jest to uzasadnione kosztami odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi w poszczególnych
gminach
lub
warunkami miejscowymi.
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3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi
powstającymi na danej nieruchomości
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o
której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków,
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości,
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

3a. W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2,
na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1553 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650), dopuszcza się aby opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn ilości
zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k
ust. 1 pkt 1.

3a. W przypadku nieruchomości, o której mowa w ust. 3, na której
są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 235), dopuszcza się, aby opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn ilości zużytej wody z
danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1.
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3b. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,

3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,

wykorzystywanych jedynie przez część roku,
rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem –

za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe
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Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako

Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej
ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o
których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w
liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt
2.

iloczyn średniej ilości odpadów powstających na
nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze
gminy,
wyrażonej w liczbie pojemników
oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176)
[wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu
ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową]
stosuje się przepis ust. 3
[w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w
art. 6k ust. 1 pkt 2.]
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2a. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat,
które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za
miesiąc:
1)w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca;
2)w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 - 0,7% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody;
3)w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 - 0,08% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m2 powierzchni lokalu
mieszkalnego;
4)w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 - 5,6% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe.

5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 3,2%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów
lub
1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1
osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości;
za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki
opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności

Rada gminy,
ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy,
w części dotyczącej gospodarstw domowych,
MOŻE uwzględnić stopień,
w jakim dochody ze środków własnych pozyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów
przygotowanych do ponownego użycia
pokrywają

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

STYCZNIOWA WERSJA PROJEKTU USTAWY NOWELIZUJĄCEJ:
Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie ze środków własnych do stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej
gospodarstw domowych.

Z pobranych opłat za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

gmina pokrywa

koszty funkcjonowania
systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi, które
obejmują koszty:

odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów komunalnych;

tworzenia i utrzymania
punktów selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych;

gmina może pokryć

koszty wyposażenia nieruchomości
w pojemniki lub worki do zbierania
odpadów komunalnych
oraz
koszty utrzymywania pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

obsługi
administracyjnej tego
systemu;

edukacji ekologicznej w
zakresie prawidłowego
postępowania z
odpadami
komunalnymi.

koszty utworzenia i
utrzymania punktów
napraw i ponownego
użycia produktów lub
części produktów
niebędących odpadami

koszty usunięcia
odpadów komunalnych
z miejsc
nieprzeznaczonych do
ich składowania i
magazynowania w
rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach

Rada gminy, w drodze uchwały,
ZWALNIA

w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt
7:
1)

nie posiada kompostownika przydomowego lub

2)

nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b
pkt 7, ze stanem faktycznym
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym
mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia
miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego
zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZWOLNIENIE W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić
w całości lub w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700),
lub

rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1832 i 2161).

Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia
w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym,
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z
gospodarstw domowych

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

Rada gminy określi

Rada gminy określi

wyższe stawki opłaty

stawki opłaty podwyższonej

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i
odbierane,

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny,

nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które
wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej
stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne
zbierane i odbierane w sposób selektywny.

wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej
niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę
gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust.
3b.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust.
1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku
nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty
podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY NOWELIZUJĄCEJ:
Proponowana zmiana zakłada, że niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie będzie skutkowało
zgłoszeniem tego faktu przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, która w drodze decyzji nałoży
na właściciela danej nieruchomości wyższą stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lub
miesiące, w których nastąpiło naruszenie obowiązku ustawowego.
Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie
chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady,
które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz
odpady ulegające biodegradacji.
Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad
zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika.

Dopuszcza się
złożenie odrębnych deklaracji
dla poszczególnych budynków lub ich części
w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym
lub budynkami wielolokalowymi,

jeżeli poszczególne budynki lub ich części
posiadają

przyporządkowane im
oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

REGULAMINY
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

STYCZNIOWA WERSJA PROJEKTU USTAWY NOWELIZUJĄCEJ:
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące w szczególności:

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

1)wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:

1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co
najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe oraz bioodpady,

a)prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny
sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak:

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp
dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej
odpadów komunalnych:
wymienionych w lit. a,
odpadów niebezpiecznych,

przeterminowane leki i chemikalia,

przeterminowanych leków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

zużyte baterie i akumulatory,

zużytych baterii i akumulatorów,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

zużyte opony,

zużytych opon,

odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

odpadów budowlanych i rozbiórkowych

a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,
(…)

oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
(…)

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

2)rodzaju i minimalnej pojemności pojemników

2)

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego

oraz na drogach publicznych,

oraz na drogach publicznych,

warunków rozmieszczania tych pojemników

warunków rozmieszczania tych pojemników i worków

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, przy uwzględnieniu:

oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w
gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)liczby osób korzystających z tych pojemników;

b)

rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków,

liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;

PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

PRZEPISY NOWE

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i
porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit.
a i b oraz
określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów
postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i
cmentarzy
odrębnie
od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne
[wyjściowo odpady te zbierane są razem]

Rada gminy
może

określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności niedowidzące

w regulaminie:
określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych

na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
oraz
zwolnić właścicieli takich nieruchomości,
w całości lub w części,
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady

określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są zbierane w sposób selektywny.
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