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Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich 

Municipal waste management in rural areas 

Abstract. The state of the municipal waste management in the urban areas of Podlaskie region has 

recently shown a significant improvement. In 2008 only one out of the 26 person included in the 

research did not sign any contract for his/her household waste disposal. However, waste containers 

often have too small capacity. In most households a considerable amount of waste is still disposed of 

by owners individually. Therefore it seems to be advisable to take action and create a legal basis for 

municipalities to control the amounts of waste disposed of by households or to introduce a waste 

disposal payment dependent on the number of person in the household instead of on the amount of the 

waste disposed.
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Synopsis. Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenach wiejskich województwa podlaskiego 

w ostatnim okresie uleg  znacznej poprawie. Tylko jedna spo ród 26 osób obj tych badaniami w 2008 

roku nie posiada a adnej umowy wywozu odpadów komunalnych. Posiadane pojemniki na odpady s

jednak cz sto zbyt ma ej pojemno ci. Nadal w wi kszo ci (oko o 67%) gospodarstw domowych 

znaczna cze  odpadów zagospodarowywana jest we w asnym zakresie. Wskazane wi c wydaje si

podj cie przez gminy dzia a  maj cych na celu zmniejszenie ilo ci odpadów niew a ciwie 

zagospodarowywanych 

S owa kluczowe: odpady, gospodarka odpadami komunalnymi, obszary wiejskie

Wprowadzenie

Jedn  z g ównych grup odpadów2 powstaj cych na terenie naszego kraju s  odpady 

komunalne. W 2006 roku stanowi y one oko o 7,4% odpadów zebranych [Ochrona... 2007] 

w Polsce. Do odpadów komunalnych zalicza si  odpady powstaj ce w gospodarstwach 

domowych, a tak e odpady niezawieraj ce odpadów niebezpiecznych pochodz ce od 

innych wytwórców odpadów, które ze wzgl du na swój sk ad s  podobne do odpadów 

powstaj cych w gospodarstwach domowych [Ustawa... 2001]. Odpady komunalne 

stanowi  znaczne zagro enie dla rodowiska nie tylko ze wzgl du na degradacj

powierzchni ziemi, ale równie  mo liwo  ska enia powietrza, wód powierzchniowych i 

podziemnych. ród em powstawania odpadów komunalnych s  obok gospodarstw 

domowych, które generuj  oko o 66% tego typu odpadów [Uchwa a... 2006], obiekty 

u yteczno ci publicznej i obs ugi ludno ci. W latach 2000-2005 obserwowano sukcesywny 

spadek ilo ci zebranych odpadów komunalnych (tab. 1). Przyczynami tego stanu s  mi dzy 

innymi [Uchwa a... 2006]:

                                                           
1 Dr. in ., email: agnieszka_sobolewska@sggw.pl 
2 Obok odpadów przemys owych. 
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- niezgodna ze stanem faktycznym rejestracja ilo ci odpadów trafiaj cych do 

obiektów odzysku i unieszkodliwiania (jednym z powodów jest brak wag na 

sk adowiskach odpadów); 

- niezawieranie przez w a cicieli nieruchomo ci umów z podmiotami 

prowadz cymi dzia alno  w zakresie odbierania odpadów i pozbywanie si  ich 

przez umieszczanie na tzw. „dzikich wysypiskach” lub wykorzystywanie we 

w asnych gospodarstwach domowych; 

- brak kontroli ze strony gmin spe nienia przez przedsi biorstwa odbieraj ce 

odpady wymogów zezwole  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

w a cicieli nieruchomo ci;

- zmniejszaj cy si  ci ar obj to ciowy odpadów. 

Tabela 1. Ilo ci odpadów powstaj cych w Polsce, tys. Mg/rok 

Table 1. Municipal waste generated in Poland, thousand Mg/year 

RokOdpady  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

wytworzone 

ogó em 137710 134919 128403 130476 133763 133956 

zebrane

komunalne 12226 11109 10509 9925 9759 9354

ród o: [Ochrona… 2007]. 

Jednym z najtrudniejszych problemów do rozwi zania na terenie wi kszo ci

województw w Polsce jest gospodarka odpadami komunalnymi i przemys owymi 

[Leszczy ski 2001].  Niedoci gni cia w tej dziedzinie widoczne s  zarówno w ma ych 

wiejskich gminach jak i w du ych aglomeracjach miejskich. Niewielka ilo  odpadów 

zbierana jest selektywnie3. Najcz ciej stosowanym sposobem zagospodarowania odpadów 

jest deponowanie ich na sk adowiskach co stanowi powa ne zagro enie dla rodowiska 

naturalnego. Sk adowiska odpadów zanieczyszczaj  gleby, wody i atmosfer , pogarszaj

estetyk  krajobrazu, sprzyjaj  inwazji ptactwa i gryzoni, a tak e stanowi  lokalne 

zagro enie epidemiologiczne [S dej i in. 2007].  

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach [Ustawa... 2001] posiadacze odpadów mog

przekazywa  je wy cznie podmiotom, które uzyska y zezwolenie w a ciwego organu 

(wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) na prowadzenie dzia a  w zakresie gospodarki 

odpadami, chyba e prowadzone dzia ania nie wymagaj  takiego zezwolenia. 

Odbieraj cym odpady komunalne mo e by  przedsi biorca lub przygotowana do tego 

gminna jednostka organizacyjna, która jest zwolniona z obowi zku posiadania wy ej

wspomnianego zezwolenia, musi jednak spe nia  wymagania okre lone w tym wzgl dzie 

dla przedsi biorców. Ka dy w a ciciel nieruchomo ci powinien mie  podpisan  umow

zapewniaj c  mu odbieranie odpadów komunalnych. Podmioty odbieraj ce odpady 

komunalne, dzia aj ce na terenie danej gminy, maj  obowi zek przekazywania w adzom 

lokalnym informacji o umowach zawartych z w a cicielami nieruchomo ci. Gminy 

prowadz  ewidencj  tych umów, co umo liwia im wskazanie mieszka ców, którzy nie 

podejmuj  stosownych dzia a  maj cych na celu w a ciwe zagospodarowanie odpadów 

                                                           
3 Selektywna zbiórka odpadów pozwala na zmniejszenie zu ycia surowców pierwotnych i znacznie ogranicza 

ilo  odpadów deponowanych na sk adowiskach. 
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powstaj cych w gospodarstwie domowym i umo liwia podj cie w stosunku do nich 

odpowiednich dzia a . W przypadku, gdy w a ciciel nie podpisa  umowy z podmiotem 

odbieraj cym odpady, gmina dokonuje tzw. wykonania zast pczego obci aj c w a ciciela 

odpadów op at 4 na o on  w drodze decyzji i organizuj c odbieranie odpadów. Je eli na 

terenie gminy nie dzia aj  przedsi biorcy odbieraj cy odpady od w a cicieli nieruchomo ci,

gmina musi zorganizowa  system zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich jej 

mieszka ców.

Przedmiot i metodyka bada

Celem przeprowadzonych bada  by o okre lenie w jakim zakresie mieszka cy

terenów wiejskich wywi zuj  si  z wynikaj cych z prawa polskiego wymogów 

dotycz cych zagospodarowania odpadów komunalnych. Ustawa o utrzymaniu czysto ci i 

porz dku w gminach [Ustawa... 1996] nak ada na posiadaczy odpadów obowi zek

pozbycia si  ich w okre lony w ustawie sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami, wymaganiami ochrony rodowiska oraz planami gospodarki odpadami5.

Badania przeprowadzono wiosn  i latem 2007 roku w trzech gminach (Hajnówka, 

Bielsk Podlaski i apy) po o onych w po udniowej cz ci województwa podlaskiego. W 

celu okre lenia zmian zachodz cych w sposobach zagospodarowania odpadów 

komunalnych badania powtórzono w gminie Bielsk Podlaski latem 2008 roku. Dwie 

(Hajnówka i Bielsk Podlaski) spo ród obj tych badaniami to gminy wiejskie, jedna ( apy) 

jest gmin  miejsko-wiejsk . Informacje niezb dne do przeprowadzenia analizy uzyskano z 

wywiadów przeprowadzonych wed ug specjalnie przygotowanych w tym celu 

kwestionariuszy z osobami zamieszkuj cymi na obj tych badaniami obszarach wiejskich. 

Wykorzystane w pracy informacje pochodz  z 75 poprawnie wype nionych 

kwestionariuszy w 2007 roku oraz 26 z 2008 roku. Badania w gminie Bielsk Podlaski 

przeprowadzono dwukrotnie na tej samej zbiorowo ci. Latem 2008 roku wywiady 

przeprowadzono z 26 osobami spo ród 28 osób obj tych badaniami w 2007 roku. 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenach wiejskich 

Przeprowadzone badania wykazuj , e sytuacja dotycz ca w a ciwego 

zagospodarowania odpadów komunalnych powstaj cych na terenach wiejskich 

województwa podlaskiego ulega poprawie. Spo ród 35 osób, obj tych badaniami wiosn

2007 roku jedynie 35% mia o podpisan  umow  z wyspecjalizowanym przedsi biorstwem 

o odbiór odpadów z posesji. Respondenci (40 osób), z którymi wywiady przeprowadzono 

latem 2007 roku, ju  w 80% posiadali odpowiedni  umow  i wszyscy twierdzili, e by o to 

efektem nacisków wywieranych przez gmin . Ka dy w a ciciel nieruchomo ci otrzyma

pismo, w którym gmina powo uj c si  na ustaw  o utrzymaniu czysto ci i porz dku w 

gminach [Ustawa… 1996] wyznaczy a termin, do którego powinien on zawrze

odpowiedni  umow . Po tym terminie gminy mia y przyst pi , do tzw. wykonania 

                                                           
4 Op ata ta jest przekazywana na konto Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 
5 Zgodnie z ustaw  o odpadach [Ustawa… 2001] plany takie tworzone s  na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. 
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zast pczego organizuj c odbiór odpadów z posesji i obci aj c w a ciciela op at  na o on

w drodze decyzji6. Równocze nie gminy przypomnia y mieszka com, e jednym z 

warunków uzyskania p atno ci z tytu u wsparcia dzia alno ci rolniczej na obszarach o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania (gminy obj te badaniami s  po o one na tych 

obszarach) jest w a ciwe zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

Z bada  przeprowadzonych latem 2008 roku wynika, e 85% (22 osoby) w a cicieli

posesji, z którymi przeprowadzono wywiady ma podpisane umowy odbioru odpadów 

komunalnych. Z pozosta ych 4 osób 3 na terenach wiejskich sp dza niewielk  cz  roku. 

Mieszkaj  one na sta e w mie cie i tam maj  podpisan  stosown  umow . Twierdz , e

powstaj ce na terenie posesji odpady wywo  do pojemników posiadanych w mie cie7.

Spo ród osób obj tych badaniami latem 2008 roku tylko jedna nie posiada a adnej umowy 

odbioru odpadów komunalnych. W wyniku wzrostu kosztów z 16,40 z /kwarta  do 30 

z /kwarta  zerwa a ona podpisan  wcze niej z przedsi biorstwem umow . Zmianie uleg y

równie  motywacje, sk aniaj ce w a cicieli posesji do zawarcia stosownej umowy. W 2008 

roku jedynie 23% (6 osób) powiedzia o, e by a to gro ba kar8. Wszystkie osoby, które 

poda y gro b  kar jako g ówn  motywacj  do podpisania umowy wywozu odpadów 

posiada y j  ju  w ubieg ym roku. Pozosta e 77% obj tych badaniami twierdzi o, e umow

odbioru odpadów komunalnych podpisa o ze wzgl du na brak innych mo liwo ci ich 

zagospodarowania. Byli w ród nich zarówno w a ciciele posesji, którzy po raz pierwszy 

podpisali umow  w ostatnim roku jak i tacy, którzy zawarli j  wcze niej. 

Osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, posiadaj  pojemniki o obj to ci 120 l. 

Odpady odbierane s  od nich raz w miesi cu. Z bada  przeprowadzonych w 2008 roku 

wynika, e taki pojemnik jest wystarczaj cy w gospodarstwach domowych sk adaj cych si

maksymalnie z dwóch osób. Wszyscy respondenci z gospodarstw o wi kszej liczbie osób 

twierdz , e pojemnik o obj to ci 120 l wywo ony raz w miesi cu nie jest wystarczaj cy.

Pomimo to, ze wzgl du na wy sze koszty, nikt z nich nie zdecydowa  si  na podpisanie 

umowy wywozu odpadów z pojemnika o pojemno ci 240 l. W obj tych badaniami 

gospodarstwach domowych odpady, które nie s  odbierane przez odpowiednie 

przedsi biorstwa, s  wykorzystywane w produkcji rolniczej (g ównie jako pasza dla 

zwierz t lub nawóz), spalane lub zakopywane. Pomimo posiadania stosownych umów 

dotycz cych odbioru odpadów komunalnych z posesji, 72% spo ród osób obj tych 

badaniami twierdzi, e znaczna cz 9 odpadów sta ych powstaj cych w gospodarstwie 

domowym jest zakopywana lub spalana (w tym np. plastikowe butelki po napojach) w 

                                                           
6 Z bada  przeprowadzonych latem 2008 roku wynika, e pomimo up yni cia wyznaczonego terminu (ponad rok), 

gminy nie podj y dzia a  zwi zanych z wykonaniem zast pczym. 
7 Jedna z tych osób posiada indywidualn  umow  wywozu odpadów komunalnych, pozosta e dwie osoby s

cz onkami spó dzielni mieszkaniowej i tam wraz z czynszem wnosz  op at  za wywóz odpadów sta ych. 
8 Nikt spo ród nich nie potrafi  powiedzie  jakie by yby to kary. 
9 Szacuje si , e w 2004 roku masa odpadów komunalnych wytworzonych przez jednego mieszka ca w Polsce 

wynosi a 309 kg, z tego 15 kg/mieszka ca/rok stanowi y odpady zielone, a 65 kg/mieszka ca/rok odpady 

kuchenne ulegaj ce biodegradacji [Uchwa a… 2006], które na obszarach wiejskich mog  by  wykorzystywane w 

produkcji ro linnej i zwierz cej. Przyjmuj c, e ci ar obj to ciowy odpadów komunalnych w Polsce wynosi 175 

kg/m3 [Czelu niak 2003] uzyskujemy rocznie 1,31 m3 odpadów komunalnych (bez odpadów zielonych i 

kuchennych ulegaj cych biodegradacji) wytwarzanych przez jednego mieszka ca. Z gospodarstw obj tych

badaniami odbierane jest rocznie oko o 1,44 m3. Przy redniej liczbie osób w gospodarstwach obj tych badaniami 

wynosz cej 2,04, rocznie z gospodarstw tych odbieranych jest 0,71 m3/mieszka ca. Mo na, wi c przypuszcza , ze 

w gospodarstwach obj tych badaniami prawie po owa (1,23 m3/gosp. dom./rok) odpadów komunalnych jest 

zakopywana lub spalana [Sobolewska 2008]. 
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paleniskach domowych. Zgodnie z ustaw  o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach 

[Ustawa… 1996] odpady komunalne powinny by  przekazywane przez w a cicieli 

wyspecjalizowanym przedsi biorstwom. W zwi zku z powy szym samodzielne ich 

zagospodarowywanie poprzez spalanie b d  zakopywanie jest zabronione10. Spalanie 

odpadów komunalnych w paleniskach domowych powoduje emisj  do atmosfery m.in. 

tlenku w gla (gaz truj cy dla ludzi i zwierz t), dwutlenku siarki (powoduje trudno ci w 

oddychaniu u ludzi i zwierz t oraz kwa ne deszcze), cyjanowodoru (tworzy z wod  kwas 

pruski, jedn  z najsilniejszych trucizn) czy dioksyn i furanów11 (toksyczno ci

przewy szaj  cyjanek potasu, powoduj  powstawanie raka, zaburzenia funkcjonowania 

uk adu odporno ciowego, uszkodzenia p odu i bezp odno ) [Majkowski 2004]. 

Zakopywanie odpadów komunalnych mo e natomiast by  przyczyn  zanieczyszczenia wód 

gruntowych, a wyst puj ce w nich tworzywa sztuczne mog  pozostawa  w miejscu ich 

sk adowania nawet do oko o 1000 lat [Majkowski 2004]. W a ciciele posesji, którzy 

wszystkie odpady, cznie z odpadami organicznymi, przekazuj  wyspecjalizowanemu 

przedsi biorstwu to emeryci nie posiadaj cy gospodarstwa rolnego lub osoby na sta e

mieszkaj ce w pobliskim mie cie i tam wywo ce powstaj ce na terenach wiejskich 

odpady komunalne. 

Osoby obj te badaniami p aci y w 2007 roku  kwartalnie od 15,60 do 19,60 z  za 

odbiór raz w miesi cu odpadów z pojemnika o pojemno ci 120 l, obecnie (lato 2008) op ata

ta wynosi 30 z /kwarta  (poniewa  w 2008 badania prowadzono jedynie w gminie Bielsk 

Podlaski informacja ta dotyczy dwóch przedsi biorstw dzia aj cych na jej terenie). Stawka 

op aty nie jest uzale niona od liczby osób w gospodarstwie domowym, a jedynie od 

wielko ci pojemnika12 i przedsi biorstwa (w 2007 roku), z którym respondenci maj

podpisane umowy. W ramach przeprowadzonych w 2008 roku bada  zapytano 

respondentów o maksymaln  kwot  jak  sk onni byliby zap aci  za wywóz odpadów 

komunalnych z posesji. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, e rednio jest to 20 z /miesi c

(60 z /kwarta ), a wi c dwukrotnie wi cej ni  koszty ponoszone obecnie. W a ciciele 

posesji o ni szych dochodach (do 500 z  netto/miesi c/osob ) deklarowa y 10 ÷ 20 

z /miesi c (30 ÷ 60 z /kwarta ). Osoby, których dochody netto przekracza y 500 

z /miesi c/osob  sk onne by yby zap aci  20 ÷ 30 z /miesi c (60 ÷ 90 z /kwarta ).

Podsumowanie i wnioski 

Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenach wiejskich w gminach obj tych

badaniami w ostatnim okresie uleg  znacznej poprawie. By o to w znacznym stopniu 

wynikiem nacisków wywieranych przez gminy, które powo uj c si  na ustaw  o czysto ci i 

utrzymaniu porz dku w gminach [Ustawa… 1996] wyznaczy y termin, do którego 

mieszka cy musieli zawrze  odpowiednie umowy, i po którym w adze gminne 

                                                           
10 Niektóre gminy precyzuj  to wymaganie bardziej szczegó owo w uchwalanych regulaminach utrzymania 

czysto ci i porz dku. Przyk adowo w regulaminie gminy Lipno wymienia si  zakaz spalania w paleniskach 

domowych odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, odzie y, zaoliwionych szmat i mebli oraz zakaz zakopywania 

odpadów komunalnych [Regulamin… 2004]. 
11 W Szwajcarii udzia  emisji dioksyn i furanów z palenisk domowych w ca kowitej emisji rocznej tych zwi zków 

osi ga prawie 40% [Nussbaumer 2004]. 
12 Przedsi biorstwa oferowa y równie  pojemniki o pojemno ci 240 l. adna z osób obj tych badaniami nie 

posiada a takiego pojemnika. 
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przyst pi yby do tzw. wykonania zast pczego, obci aj c w a cicieli nieruchomo ci

op atami na o onymi w drodze decyzji. Dodatkowo wszystkim mieszka com

przypomniano, e jednym z warunków uzyskania p atno ci z tytu u wsparcia dzia alno ci

rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (gminy obj te 

badaniami s  po o one na tych obszarach) jest w a ciwe zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. Innym czynnikiem, który pojawi  si  w odpowiedziach respondentów 

dopiero w 2008 roku13, sk aniaj cym mieszka ców terenów wiejskich na Podlasiu do 

podpisywania umów wywozu odpadów komunalnych z wyspecjalizowanymi 

przedsi biorstwami, jest zauwa ana coraz cz ciej uci liwo  zagospodarowywania ich 

we w asnym zakresie. 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e obecnie problemem na terenach wiejskich nie 

jest brak umów wywozu odpadów komunalnych, a brak kontroli ilo ci odpadów 

niew a ciwie zagospodarowywanych. Gminy zbieraj  jedynie informacje o 

nieruchomo ciach, których w a ciciele maja podpisane odpowiednie umowy, co pozwala 

zidentyfikowa  posesje, z których odpady nie s  odbierane przez wyspecjalizowane 

przedsi biorstwa. Nie prowadzi si  natomiast kontroli ilo ci odpadów wywo onych w 

stosunku do liczby osób w gospodarstwie domowym. W a ciciele nieruchomo ci

posiadaj cy odpowiednie umowy w dalszym ci gu znaczn  cz  odpadów zakopuj  lub 

spalaj  w paleniskach domowych. Powoduje to cz sto zanieczyszczenie rodowiska 

substancjami szkodliwymi dla zdrowia i ycia ludzi (np. spalanie w paleniskach domowych 

plastikowych butelek po napojach). Przyczyn  tego stanu mo e by  niska wiadomo

mieszka ców na temat zagro e  wynikaj cych z niew a ciwego zagospodarowania 

odpadów oraz ch  ponoszenia jak najni szych kosztów. 

Obecnie w Ministerstwie Budownictwa przygotowuje si  nowelizacj  ustawy o 

utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach [Ustawa…, 1996]. Zgodnie z aktualnym 

projektem, rada gminy b dzie mog a uchwali  przej cie przez gmin  od w a cicieli

nieruchomo ci wszystkich lub tylko wskazanych obowi zków dotycz cych w a ciwego 

post powania z odpadami14. Op aty za odbieranie odpadów komunalnych, zwane 

„podatkiem mieciowym” lub „op at mieciow ”, pobierane by yby w takim przypadku 

przez gmin , a nie bezpo rednio przez przedsi biorstwo odbieraj ce odpady od ich 

posiadacza. Wprowadzenie „podatku mieciowego” przez gminy pozwoli oby na obj cie 

zbiórk  odpadów wszystkich mieszka ców. Poniewa  jest on naliczany w zale no ci od 

liczby osób w gospodarstwie domowym, a nie, jak w przypadku indywidualnych umów, od 

ilo ci odbieranych odpadów, zmniejszy aby si  równie  motywacja mieszka ców do 

zagospodarowywania, jak dotychczas, cz ci powstaj cych w gospodarstwie domowym 

odpadów w sposób nielegalny i szkodliwy dla rodowiska. Oczekuje si  w zwi zku z 

wprowadzeniem „op aty mieciowej” szeregu korzy ci, do których mo na zaliczy

[Ma ecki 2006]:  

- mo liwo atwiejszego dyscyplinowania mieszka ców w zakresie obowi zku 

p acenia za wywóz odpadów komunalnych, 

- zmniejszenie liczby nielegalnych sk adowisk odpadów, 

                                                           
13 Z bada  przeprowadzonych w 2007 roku wynika o, e wszyscy posiadaj cy umowy wywozu odpadów podpisali 

je tylko ze wzgl du na nacisk wywierany przez gmin .
14 Taka mo liwo  istnieje obecnie, jednak zgodnie z obowi zuj c  ustaw  [Ustawa… 1996] aby przej  od 

w a cicieli posesji obowi zki dotycz ce w a ciwego post powania z odpadami, gmina musi przeprowadzi

referendum, co jest postrzegane jako g ówna bariera do podj cia takich dzia a  [Ma ecki 2006]. 
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- wyeliminowanie z rynku przedsi biorstw, które mog  zani a  ceny wywozu 

odpadów na skutek bezp atnego sk adowania ich w nielegalnych miejscach, 

- likwidacj  „podrzucania” mieci przez mieszka ców domów jednorodzinnych 

do wspólnych kontenerów przeznaczonych dla mieszka ców bloków, 

- u atwienie w pozyskiwaniu rodków z UE na przedsi wzi cia z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

W zwi zku z powy szym znaczna cz  gmin po wprowadzeniu zmian w ustawie, z 

których g ówn  jest zniesienie obowi zku przeprowadzenia referendum, zapewne 

wprowadzi tak  op at .

Innym problemem dotycz cym gospodarki odpadami na obj tych badaniami terenach 

wiejskich jest brak selektywnej zbiórki odpadów. Jedynie wykorzystywane w produkcji 

rolniczej odpady organiczne s  odseparowywane. Selektywna zbiórka odpadów dotycz ca 

oddzielnego gromadzenia odpadów b d cymi surowcami wtórnymi typu papier, szk o, 

tworzywa sztuczne pozwala na zmniejszenie ilo ci odpadów deponowanych na 

sk adowiskach oraz ogranicza konieczno  pozyskiwania surowców pierwotnych. 

Przyczynia si  w ten sposób do mniejszej degradacji rodowiska naturalnego. Spo ród 

gmin obj tych badaniami na terenach wiejskich jedynie Hajnówka prowadzi selektywn

zbiórk  opakowa  PET15 i szk a (spo ród 25 so ectw 18 wyposa onych jest w jeden 

pojemnik na opakowania PET i jeden na szk o), w gminie apy selektywna zbiórka 

odpadów prowadzona jest na terenie miasta. Ustawione w atwo dost pnym dla wszystkich 

mieszka ców miejscu pojemniki do segregacji odpadów, za wywóz których nie musieliby 

oni ponosi  dodatkowych kosztów, umo liwi yby odzysk cz ci surowców wtórnych z 

terenów wiejskich. W takim przypadku gminy musia yby jednak pokry  koszty odbioru 

wysegregowanych odpadów. Gdyby pojemniki na odpady segregowane umiejscowione 

by y na terenie indywidualnych posesji i gdyby koszty odbioru tych odpadów mieli ponosi

mieszka cy, mo na oczekiwa , e nie byliby oni zainteresowani segregacj  odpadów. 

Sytuacja taka zmieni si  cokolwiek, gdy zostanie wprowadzony  ‘podatek mieciowy’ i 

op ata nie b dzie uzale niona od ilo ci odpadów. 
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