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Podstawa prawna realizacji ustawy przez gminę 

 

• 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  

• Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady 
odbioru odpadów.  

• Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia nowego 
przetargu na odbiór i zagospodarowania odpadów, 
który będzie rozstrzygnięty do końca czerwca 2015 r.  

• Decyzję o zmianie regulaminu o utrzymaniu czystości 
nieczystości Rada Gminy 



Podstawa prawna 

• Art. 3. ust. 2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne 
do ich utrzymania, a w szczególności: 

• 6) (8) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich 
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów 
komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a; 

• Art. 3 ust. 2b. (10) Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub 
gminami – taki punkt może być utworzony w gminie sąsiedniej na mocy porozumienia 

        Dopuszcza się ograniczenie ilości oddawanych odpadów. 
 

• Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
• 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie 
gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;  

• Art. 6r. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. 
 

 



Elementy istniejącego systemu w Mieście Podkowa 
Leśna wpływającego na realizację ustawy. 

 
• W Podkowie Leśnej Rada Miasta podjętymi 

uchwałami zdecydowała o objęciu nowym 
systemem odbioru odpadów komunalnych 
wyłącznie właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych 

• W ramach przetargu Gmina wyłoniła 
usługodawcę, firmę EKO HETMAN Sp. z o.o., 
ul. Turystyczna 50, 05-830 Nadarzyn – koszt 
2014/2015 – 672.611,04 PLN 



Elementy istniejącego systemu w Mieście Podkowa 
Leśna wpływającego na realizację ustawy. 

 
 Miasto Podkowa Leśna zobowiązała Wykonawcę 

do zapewnienia właścicielom nieruchomości 
pięciu rodzajów worków do gromadzenia 
odpadów selektywnych o następujących 
frakcjach:  

• papieru i tektury,  

• szkła,  

• tworzywa sztucznego (w tym tworzywa sztuczne 
typu PET i tworzywa sztuczne typu plastik), 

• metali  

• pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.  
 



Elementy istniejącego systemu w Mieście Podkowa 
Leśna wpływającego na realizację ustawy. 

 
Wywóz nieczystości 2x w miesiącu 

opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 
osoby w gospodarstwie domowym: 

• 10,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie - w 
przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów; 

• 30,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie - w 
przypadku braku selektywnej zbiórki. 

 



 
 

Proponowane zmiany dotyczące organizacji systemu 
odbioru odpadów w mieście (rekomendacje dla rady). 

   
 

 Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów planowany jest na okres 
1,5 roku z  uwagi na konieczności dopasowania okresu trwania usługi do 
roku budżetowego.  Przetarg na okres 6 miesięcy będzie zbyt drogi. 

 Wprowadzenie ograniczenia odbioru ilości odpadów typu liście i trawa. 

 Zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Odbioru Odpadów (w sąsiedniej 
gminie). 

 Ograniczenie ilości worków z 5 na 3 – zmieszane, surowce i szkło. 

 Wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 1 zł za jeden  worek  
przeznaczony do odbioru liści i trawy 

 Odbieranie worków  z altan śmietnikowych, jeżeli takie mieszkańcy 
posiadają. 

 Dostosowanie harmonogramu odbioru odpadów w celu wyeliminowania  
3 tygodniowych przerw w odbiorze odpadów 

 Zapewnienie dodatkowego wywozu 2x w roku, tuż przed świętami (?).  
 

 



Ilość osób i realne wpływy do budżetu 



Faktycznie ponoszone koszty 



Zestawienie wybranych rodzajów odpadów 
odebranych od mieszkańców 



Realny niedobór roczny środków finansowych na 
utrzymanie systemu 

 

 449.724 – 792.611,04= - 342.887,04 zł 

Bardzo istotnym zapisem determinującym wysokość 
uchwalanych opłat jest art. 6r., z którego jednoznacznie 
wynika, iż z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu, które obejmują koszty: 

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

• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych; 

• obsługi administracyjnej tego systemu. 

 



 
Regionalna Izba Obrachunkowa (organ kontrolny)w dniu 28 lipca 
2014r. na podstawie wyroku WSA z  6.11.2013 nakazała Gminie 

Podkowa Leśna zweryfikowanie istniejącej stawki opłaty 



Cena?(cenę uchwala Rada Gminy) 

 Z wyliczeń wynika, że na dzień dzisiejszy chcąc 
zbilansować stratę cena musiałaby wynosić 18zł 
/osobę. 

 Proponuję: uszczelnienie systemu, w tym 
• zmniejszenie ilości worków 
• wydłużenie okresu przetargowego 
 Cena???  
 Przy wstępnych analizach uszczelnienia systemu, cena 

powinna wzrosnąć do 15 zł/osobę 
 Kolejnym czynnikiem obniżenia nieznacznie ceny jest 

wprowadzenie opłaty za wywóz liści 
 
 



Z czym mamy problem i co należy 
poprawić? 

Terminową realizacja odbioru odpadów 

Wystawianiem worków z odpadami przed 
terminem odbioru 

Dostarczaniem na wymianę odpowiednich 
worków, we właściwym kolorze 

??? Zapraszam do dyskusji 
Artur Tusiński 

Burmistrz Miasta 

 

 


