ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

Czerwiec 2013 r.

I. Kluczowe regulacje prawne.
1. Frakcje odpadów,
2. Zasady gospodarki odpadami,
3. Hierarchia postępowania z odpadami,
4. Zasada bliskości,
5. Zasada zanieczyszczający płaci,
6. Poziomy recyklingu,
-Odpady opakowaniowe,
-Odpady komunalne,
-Odpady ulegające biodegradacji
7. Gospodarka odpadami opakowaniowymi
II. System gospodarki odpadami komunalnymi.
1. Gospodarka odpadami komunalnymi,
2. Kompetencje w zakresie centralnej gospodarki odpadami komunalnymi,
3. Odbiór, transport odpadów komunalnych,
4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

Kluczowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
ustawa z dnia 27.04. 2001 r. prawo ochrony
środowiska

ustawa z dnia 3. 10. 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
oceny oddziaływania na środowisko

ustawa z dnia 13.04.2007 r. o
zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie

ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

ustawa z dnia 13.06.1996 r. o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

ustawa z dnia 29.07.2005 r. o
zużytym sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym

ustawa z dnia 11.05.2001 r. o
obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej

ustawa z dnia 24.04.2009 r. o
bateriach i akumulatorach

ustawa z dnia 11.05.2001 r. o
opakowaniach i odpadach
opakowaniowych

ustawa z dnia 20.01.2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji

Kluczowe frakcje odpadów

Odpady opakowaniowe
Odpady komunalne
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady medyczne
Odpady niebezpieczne
Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zasady postępowania z odpadami

Hierarchia postępowania z odpadami
Zasada bliskości
Zasada zanieczyszczający płaci
Szczególne zasady postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów
Obowiązki w zakresie osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego
użycia, recyklingu i odzysku

Hierarchia postępowania z odpadami
zapobieganie powstawaniu odpadów
przygotowywanie do ponownego użycia
recykling
inne procesy odzysku
unieszkodliwianie

Zasada bliskości
Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w
pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania
Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania,
przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z
odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię (BAT) do
najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone
Odpady komunalne, co do zasady, przetwarza się na terenie regionów
gospodarki odpadami

Zanieczyszczający płaci

Koszty zagospodarowania odpadów są ponoszone przez ich pierwotnego
wytwórcę
Koszty te są ponoszone np. w ramach ceny za produkt w opakowaniu, ceny
płaconej za usługę odebrania i przetworzenia odpadów, czy też w
przypadku odpadów komunalnych w ramach daniny publicznej ponoszonej
na rzecz gminy

Poziomy recyklingu

Ustawowy nakaz osiągnięcia określonych poziomów intensywnego
zagospodarowania odpadów

Cele ekologiczne określane są w zależności od rodzaju frakcji odpadów

Docelowy Poziom Recyklingu
Odpadów Opakowaniowych
opakowań razem 56%
opakowań z tworzyw sztucznych 23,5%
opakowań z aluminium 51%
opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej 51%
opakowań z papieru i tektury 61%
opakowań ze szkła 61%
opakowań z drewna 16%

Docelowe, zakładane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.,
poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w wysokości - co najmniej 50% wagowo

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w wysokości co najmniej - 70% wagowo

Ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych
kierowanych do składowania

do dnia 16 lipca 2013 r. - nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania
do dnia 16 lipca 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi
Zadania dotyczące tej frakcji odpadów obciążają podmioty wprowadzające
opakowania
Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany:
- Ponosić koszty wprowadzenia produktów w opakowaniach do obrotu
- Stosować opakowania o określonych charakterystykach
- Zapewnić osiągnięcie określonych poziomów recyklingu i odzysku odpadów
opakowaniowych

Zadania z zakresu zagospodarowania odpadów opakowaniowych
wprowadzający może wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem
organizacji odzysku

Gospodarka odpadami komunalnymi
Po ponad 20 latach wolnej konkurencji w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, od dnia 1 lipca 2013 r.,
odpowiedzialność za gospodarkę tą frakcją odpadów przejmują gminy
Gminy, we współpracy z przedsiębiorstwami, są odpowiedzialne za organizację odbioru, transportu i
zagospodarowania odpadów komunalnych
Gminy są także odpowiedzialne za osiągnięcie nakazanych ustawowo celów ekologicznych w zakresie
zagospodarowania odpadów komunlanych
Koszty gospodarki odpadami komunalnymi ponoszą ich wytwórcy, którzy uiszczają na rzecz gmin opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zasady gospodarki odpadami są regulowane przepisami rangi ustawowej oraz przepisami prawa miejscowego
Gminy są zobowiązane powierzyć przedsiębiorcom zadania
- odbioru i transportu odpadów komunalnych
albo
- odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

Odpady komunalne

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.
W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi odbierane są również,
wytworzone przez właścicieli nieruchomości, odpady opakowaniowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulator oraz odpady z remontów.

Kompetencje w zakresie centralnej gospodarki odpadami
komunalnymi (Odpowiedzialność, Cele)
Województwo
Samorządowe
Uchwalenie Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadowej
(WPGO),a w tym:
- tworzenie Regionów Gospodarki Odpadami,
- decyzje o lokalizacji Regionalnych Instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych
Kontrola Gmin

Gminy
Organizacja systemu i decyzyjność w tym zakresie
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców uprawnionych do odbierania
odpadów komunalnych

Ustalenie metody naliczania podatku śmieciowego oraz jego wysokości

Kontrola przedsiębiorców

Ewentualny podział gmin na sektory

Osiągnięcie ustalonych poziomów odzysku i recyklingu

Ogłoszenie przetargów i realizacje umów na odbiór i transport albo na
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

Osiągnięcie poziomów masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania

Decyzje w zakresie budowy i eksploatacji Regionalnych Instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych
Decyzje w zakresie objęcia podatkiem śmieciowym nieruchomości
komercyjnych (niemieszkalnych)

Przedsiębiorcy
Odbiór i transport

Składanie sprawozdań do gmin

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Budowa, utrzymanie i eksploatacja Regionalnych Instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych

Funkcjonowanie systemu
- odbiór i transport odpadów komunalnych Właściciel nieruchomości
Podatek śmieciowy

Regionalne instalacje
zagospodarowania odpadów
komunalnych

Przedsiębiorstwo odbierające odpady
komunalne

Płatność

-Przetarg
-Koncesja
-Partnerstwo Publiczno Prywatne

Umowa

Umowa

Płatność

Płatność

Gmina
Przetarg - umowa

Usługa odbioru odpadów

Deklaracje roczne

Transport odpadów

Miejsce odzysku odpadów
zbieranych selektywnie

Oznaczenie powiązań:
Transport odpadów

- odpady
- relacje prawne
- przepływy finansowe

Funkcjonowanie systemu
- odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów –
(przetarg kompleksowy)

Właściciel nieruchomości
Podatek śmieciowy

Gmina
-Przetarg
-Koncesja
-Partnerstwo Publiczno - Prywatne

Płatność

Przetarg - umowa

Usługa odbioru odpadów

Deklaracje roczne

Przedsiębiorstwo odbierające odpady
komunalne

Transport odpadów
Umowa
Płatność

Regionalne instalacje
zagospodarowania odpadów
komunalnych

Umowa
Płatność

Oznaczenie powiązań:
Transport odpadów

- odpady
- relacje prawne
- przepływy finansowe

Miejsce odzysku odpadów
zbieranych selektywnie

Dziękujemy za uwagę

