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Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy 
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→Nowe poziomy recyklingu odpadów komunalnych 

wymagane do osiągnięcia już za 2020 r. 
 
 

 
 
 

Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 
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Nowe poziomy recyklingu odpadów komunalnych 

Od 01.01.2020 r. obowiązują nowe poziomy recyklingu, które gminy są 
obowiązane osiągnąć - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia odpadów komunalnych ma dotyczyć wszystkich odpadów 
komunalnych (z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych), a nie tylko jak dotąd 4 frakcji (papier, metal, 
szkło, tworzywa sztuczne).  

Nowe poziomy wynoszą: 

• 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024; 

• 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. 
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Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 

→Konieczność dostosowania gminnych systemów 

gospodarowania odpadami komunalnymi do 

znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku  

w gminach 
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→Obowiązek udzielenia zamówienia publicznego na odbiór 

lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

według nowych przepisów  

j(brak możliwości rozliczenia ryczałtowego = płatność za każdą 

tonę odpadów) 
 

 
 
 

Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 
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Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 

→Obligatoryjna segregacja odpadów komunalnych  

„u źródła”  
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→Nowy obligatoryjny wymóg prowadzenia postępowań  

w przypadku stwierdzonego niedopełnienia obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu 

nałożenia na właściciela nieruchomości opłaty 

podwyższonej 
 

 
 

Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 
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→Konieczność uzyskiwania pisemnej zgody właściciela 

nieruchomości niezamieszkałych na objęcie gminnym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

 
 

Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 
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→ Rosnące ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych  
 

→ Konieczność podnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla mieszkańców 
 

→ Problem z zagospodarowaniem tzw. frakcji palnej 
 

→Niedostateczna ilość instalacji: 
 do recyklingu  
 do termicznego przekształcania odpadów (spalarni 

odpadów) – przy jednoczesnym braku możliwości innego 
zagospodarowania frakcji palnej 

 
 
 

Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 
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→ Restrykcyjne przepisy dla podmiotów prowadzących gospodarkę 
odpadami (monitoring wizyjny, przepisy ppoż., zabezpieczenia 
roszczeń) – niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa lecz 
podnoszące koszty funkcjonowania podmiotów gospodarujących 
odpadami 
 

→ Brak współfinansowania systemu zagospodarowania odpadów 
komunalnych przez podmioty wprowadzające produkty  
w opakowaniach na rynek 
 

→ Zniesienie Regionów Gospodarowania Odpadami określonych w 
Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) (?) 
 
 

Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 
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1) Plan gospodarki odpadami Województwa Podlaskiego obowiązuje do 
czasu uchwalenia aktualizacji – obowiązujący WPGO WP jest 
uchwalony na okres do grudnia 2022 r. 

2) Z dniem 06.09.2019 r. straciła moc Uchwała Sejmiku Województwa  
w sprawie wykonania WPGO określająca Regionalne Instalacje do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyznaczone dla 
poszczególnych Regionów Gospodarki Odpadami 

3) Zniesiono Regiony Gospodarki Odpadami a RIPOKi stały się 
instalacjami komunalnymi (IK) (z wyłączeniem instalacji do 
przetwarzania odpadów zielonych oraz spalarni).  

Zmiany w przepisach a zapisy WPGO 
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Regiony Gospodarki Odpadami (RGO) obowiązujące do 06.09.2019 r. 
 

Strumienie odpadów komunalnych  

obowiązkowo kierowane do RIPOK  

w obrębie Regionu: 

 odpady zmieszane 

 odpady zielone 
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Zamiast RIPOK → Instalacje Komunalne (IK) 
 
Instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych 
odpadów zapewniająca: 
 
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) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 
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Instalacja 
Komunalna: 

MBP + 
składowisko 

IK 

IK 

IK 

IK 

IK 

IK 

IK 

Instalacja 
Komunalna: 

MBP 

Instalacje Komunalne (IK) w województwie podlaskim 

Strumienie odpadów komunalnych  

obowiązkowo kierowane do  

dowolnej Instalacji Komunalnej: 

 odpady zmieszane 
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Lista spalarni w rozporządzeniu Ministra Klimatu 

Odpady komunalne oraz odpady pochodzące z przetwarzania odpadów 
komunalnych będzie można przekształcać termicznie wyłącznie w instalacjach 
ujętych na liście określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu. 
 
Lista spalarni będzie określona w rozporządzeniu MK i będzie wskazywać: 
instalacje istniejące, planowane do modernizacji, planowane do rozbudowy 
w zakresie zwiększenia mocy przerobowych i planowane do budowy, 
wskazując dla każdej  z tych instalacji moc przerobową, maksymalne terminy 
realizacji modernizacji, budowy lub rozbudowy oraz podmiot prowadzący 
instalację lub wskazany do prowadzenia instalacji. 
 
Pierwsze rozporządzenie MK z listą spalarni odpadów komunalnych zostanie 
wydane do 31 lipca 2020 r.  
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Zniesienie Regionów Gospodarowania Odpadami określonych  
w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO)  
 
Szansa czy zagrożenie? 
 
Których samorządów gminnych następstwa zniesienia regionalizacji będą 
bezpośrednio dotyczyć? 
 
Jaki skutek przyniosło/przyniesie? 
 
Uwolnienie konkurencji i zmniejszenie cen zagospodarowania odpadów 
komunalnych? 
 
 
 

Problemy i wyzwania samorządów gminnych  
w gospodarce odpadami komunalnymi 
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Dziękuję za uwagę 

Anna Krysztopik 
Dyrektor 
 
Departament Ochrony Środowiska 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 
15-888 Białystok 
tel. 85 66 54 157 
anna.krysztopik@wrotapodlasia.pl 
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