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Wstęp 

Niniejsza praca ma na celu zebranie podstawowych informacji dotyczących 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, jaki ma zafunkcjo-
nować najpóźniej 1 lipca 2013 roku. Zagadnienie to, obecne dość powszechne 
w dyskusjach publicznych oraz bliskie każdemu z nas, zostało scharakteryzowane 
przy uwzględnieniu celu jaki przyświecał zmianie regulacji prawnej. Celem tym jest 
polepszenie stanu środowiska i estetyki naszego otoczenia.  

Pierwsze z tych pojęć jest dość szerokie a jednostka dość rzadko odbiera stan 
środowiska w swoim najbliższym otoczeniu jako efekt własnych poczynań, częściej 
przypisując zmiany w środowisku procesom globalnym, czy naturalnym. Drugie zaś 
jest bezpośrednim efektem naszych działań i zaniechań. Bez wątpienia sami kształ-
tujmy nasze otoczenie poprzez urbanistykę, architekturę tak budowli jak i przestrze-
ni publicznych. Tu także ważną rolę odgrywa gospodarka odpadami, która może 
istotnie zachwiać naszą oceną nawet najpiękniejszego otoczenia1. 

                                                        
1 Jako przykład przytoczyć można wielomiesięczny strajk służb komunalnych w Neapolu, 
skutkiem którego były tony gnijących odpadów na ulicach tego miasta. 
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Z uwagi na znaczenie kwestii odpadów dla oblicza naszych miast i wsi oraz 
z uwagi na aktualnie zachodzące zmiany prawne, skutkujące reorganizacją systemu 
zarządzania nimi, warto zagadnieniu temu poświęcić uwagę. Trzonem artykułu jest 
analiza zmienionych obowiązków i odpowiedzialności samorządów gminnych 
w tym zakresie. Nowelizacja ta przedstawia równocześnie, niespotykany od począt-
ku zmian ustrojowych w Polsce, proces monopolizacji wolnego dotąd rynku usług.  

Praca jest, głównie, krytyczną analizą aktów prawnych. Wykorzystano także 
krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu prawa ochrony środowiska, prawa admi-
nistracyjnego, ekonomii oraz nauk społecznych. Stan prawny aktualny na 
31.01.2013.  

1. Odpady a estetyka w gminie 

Celem licznych regulacji prawnych jest, szeroko pojęta, poprawa jakości2. 
Dotyczy to zarówno towarów jak i usług3. Temu przecież służy cały, prawie umoco-
wany i oprzyrządowany system, którego trzonem są liczne inspekcje i służby4, 
będące organami administracji publicznej a kontrolujące i monitorujące odpowied-
nie poziomy np. składników produktów czy ich ilości, etc. Jest to także przedmio-
tem uregulowań prawnych dobrowolnie umożliwiających i zachęcających przedsię-
biorców i osoby fizyczne do określonych zachowań5. Rzadko kiedy jednak prawnie 
wyrażana troska o jakość jest zbieżna z troską o estetykę, rozumianą jako nauka 
i troska o piękno6.  

W przypadku odpadów, rozumianych jako każda substancja lub przedmiot, 
których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest obo-
wiązany7, jest jednak odmiennie. Istota odpadów i ich wpływu na nasze otoczenie 
jest odbierana przez człowieka zarówno zmysłem wzroku, jak i węchu. Stąd nie 
sposób wyobrazić sobie życia w estetycznej przestrzeni bez sprawnego systemu 
zagospodarowywania odpadów. Jest to też jeden z warunków dostępu do tzw. 

                                                        
2 Rozumianej na wiele sposobów. Więcej: J. L. W. Beckford, Quality. A critical introduction, 
Routledge, New York 2010. 
3 Więcej np.: T. Bojar-Fijałkowski, Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w służbie 
jakości i ekologii, w: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki 
rozwoju, M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), FRUG, Sopot 2008, s. 165-170. 
4 Np. Inspekcja handlowa, inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspekcja 
farmaceutyczna, inspekcja ochrony środowiska, inspekcja transportu drogowego.  
5 Np. systemy jakości ISO czy ekozarządzania i audytu EMAS. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, 
Prawne uwarunkowania efektywności systemu EMAS w Polsce, w: Jakość i bezpieczeństwo 
produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, M. Wiśniewska, E. Malinow-
ska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), WZ UG, Sopot 2010, s. 261-273. 
6 Więcej: M. Gołaszewska, Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1986. 
7 Według art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, (Dz. U. z 2012 r. poz. 21 
z późn. zm.). 
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środowiska należytej jakości8, często wskazywanego jako jeden z elementów 
nowoczesnego katalogu praw człowieka9. 

Regulacja ustawowa wprowadza 16 różnych kategorii opadów10, ale  
szczególnie ważne dla naszej estetyki są odpady komunalne, czyli odpady powsta-
jące w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji, a także odpady niezawierające odpady niebezpieczne pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych11. 

Stąd rolą każdego wytwórcy odpadów jest możliwe ograniczenie działań mo-
gących powodować lub powodujących powstawanie odpadów. Ustawodawca postu-
luje także zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 
zakończeniu ich użytkowania oraz zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowis-
ka odzysk12, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów. Jak również za-
pewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, któ-
rych powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

Podmiotami szczególnych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami są 
posiadacz odpadów oraz wytwórca odpadów. Posiadaczem odpadów jest każdy kto 
faktycznie włada odpadami, tzn. wytwórca odpadów oraz inna osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Wytwórcą odpadów jest każdy, kogo 
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy kto 
przetwarza wstępnie, miesza lub zmienia charakter i skład odpadów13. 

Do zdań własnych gminy, czyli podstawowej jednostki samorządu terytorial-
nego a zarazem wspólnoty terytorialnej14, należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty. Zadania te, wykonywane przez gminę na rzecz mieszkańców, można 
ogólnie podzielić na trzy grupy15:  

                                                        
8 K. Klenowska, Zrównoważony rozwój a prawo do korzystania ze środowiska należytej jakości, 
w: Gospodarcze prawo środowiska, J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), UG, 
Gdańsk 2009, s. 112-120. 
9 Zobacz: J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka. Zarys wykładu, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
10 W tym m.in. poprzemysłowe, opakowaniowe, górnicze, niebezpieczne.  
11 Art. 3 pkt 7 ustawy o odpadach. 
12 Innymi słowy recykling. 
13 J. Ciechanowicz – McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 
2009 , s. 127. 
14 Art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. Nr 217, poz. 1281 
z późn. zm.). 
15 M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, 
Warszawa 2007, s. 164.  
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− w dziedzinie socjalno-kulturalnej, która wiąże się z opieką społeczną, kulturą 
i sztuką oraz szkolnictwem szczebla podstawowego i gimnazjalnego, czy 
związane z kulturą fizyczną i turystyką16, 

− w dziedzinie komunalnej, która wiąże się z zaopatrzeniem w wodę, transpor-
tem zbiorowym, utrzymaniem zieleni, cmentarzy komunalnych, dróg gminnych 
oraz czystością i gospodarką ściekową, 

− w dziedzinie administracji publicznej, która wiąże się z podatkami i opłatami 
lokalnymi, ewidencją ludności, planami zagospodarowana przestrzennego, 
utrzymaniem ładu i porządku, w tym w zakresie gospodarki odpadami. 

Te z powyższych, które dotyczą tak zwanej gospodarki komunalnej17, gmina 
wykonuje przy pomocy samorządowych zakładów budżetowych lub spółek prawa 
handlowego18.  

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce polega w głównej mierze 
na ich składowaniu (78% masy odebranych odpadów w 2009 roku), natomiast nadal 
w niewielkim stopniu wykorzystywane są nowoczesne metody zagospodarowania 
odpadów takie jak recykling, termiczne przekształcanie czy unieszkodliwianie 
biologiczne. Polska należy do krajów, w których w niewielkim stopniu korzysta się 
z nowoczesnych metod zagospodarowywania odpadów. W 2009 roku aż 78,2% 
(7,9 mln ton) masy zebranych w naszym kraju odpadów komunalnych została 
zdeponowana na składowiskach. Recyklingowi poddane zostało 14,1% (1,4 mln 
ton), unieszkodliwianiu biologicznemu 6,7% (673 tys. ton), a termicznemu 
przekształcaniu tj. spalaniu z odzyskiem energii zaledwie 1,0% (101 tys. ton) 
strumienia masy zebranych odpadów komunalnych. Dla porównania, wśród pięciu 
największych krajów UE składowanych jest między 0,4% (Niemcy) a 52,0% 
(Hiszpania), natomiast termicznemu przetwarzaniu poddawane jest od 8,8% 
(Hiszpania) do ponad 33,6% (Francja i Niemcy) odebranych odpadów komu-
nalnych19. Powyższe ukazuje zacofanie polskiego systemu gospodarki odpadami na 
tle rozwiązań europejskich. Uwidacznia to także niebezpieczeństwo negatywnego 
wpływu odpadów na jakość naszego otoczenia. Przy czym nie można zapominać o 
fundamentalnej roli prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowla-
nego20 w kształtowaniu estetyki naszych gmin. 

                                                        
16 Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Rola organów jednostek samorządu terytorialnego 
w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównowczo-prawne, w: Uwarunkowania rozwoju 
turystyki w regionie, M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011, s. 271-289.  
17 W rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, (Dz. U. Nr 45, 
poz. 236 z późn. zm.). 
18 Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na 
przykładzie Abruko Sp. z o.o. we Władysławowie, w: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, 
A. Kołomycew, B. Kotarba, UR, Rzeszów 2012, s. 429-443. 
19 Gospodarka odpadami w Polsce Wyzwania w świetle wymogów unijnych i zmian legislacyjnych, 
Opinie Społeczne i Perspektywy, Warszawa 2011, s. 35. 
20 Więcej: W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia admi-
nistracyjno-prawne, TNOiK, Toruń 2004. 
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2. Zadania gminy w gospodarce odpadami komunalnymi do 1 lipca 2013 
roku i po tej dacie 

Choć utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych 
gminy rola ta, rzadko kiedy wykracza, przynajmniej do 1 lipca 2013 roku, poza 
skromną funkcję regulująca. Gminy prowadza ewidencję w zakresie umów 
zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ce-
lu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obo-
wiązków wynikających z ustawy, choć stronami samych umów są właściciele 
nieruchomości i przedsiębiorcy świadczący usługi odbioru i wywozu śmieci. Od 
strony ekonomicznej całość opiera się na wolnorynkowych mechanizmach 
funkcjonujących na wysoce konkurencyjnym i otwartym rynku. 

Jedynym ograniczeniem pełnej konkurencji na rynku odpadów jest fakt, że 
gmina ma obowiązek wydawania zezwoleń na działalność w zakresie odbioru 
i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrolowania 
jej. Rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-
jący się o takie zezwolenie. Te wymagania muszą współgrać z zasadami gminnego 
planu gospodarki odpadami. W praktyce zezwolenie takie wydawane jest każdemu 
ubiegającemu o nie przedsiębiorcy. 

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych regulujących utrzymanie 
czystości i porządku w gminie jest regulamin, będący aktem prawa miejscowego. 
W nim to rada gminy określa warunki m.in. odbioru odpadów niebezpiecznych, 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów. Świadczący 
na rynku usługi przedsiębiorcy zobligowani są do jego respektowania. 

Istotną rzeczą, która należy do obowiązku gminy jest odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na ta usługę 
z podmiotami rynkowymi. Teoretycznie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
wydaje w takim przypadku, z urzędu decyzje, w której ustala obowiązek uiszczania 
opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz wysokość opłat wyliczonych 
z zastosowaniem stawek wraz z terminami odbioru i płatności. Praktyka udowadnia 
jednak, że kontrola w tym zakresie jest mocno ograniczona możliwościami opera-
cyjnymi straży gminnych, stąd rzadkością i chyba przypadkiem jest sytuacja, kiedy 
organ wykonawczy gminy w drodze decyzji reguluje kwestię odbioru i wywozu 
odpadów z nieruchomości. 

Na gruncie dotychczas funkcjonujących przepisów obowiązujących rola gminy 
w systemie zarządzania odpadami była dość ograniczona. Dopiero nowelizacja21 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach22, przekazała tym podstawo-
wym jednostkom samorządu terytorialnego znaczące uprawnienia. Ich realizacja 
w zakresie uchwał tworzących nowy system gospodarki odpadami, zgodnie z nor-
                                                        
21 Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. Nr 230, poz. 1373 z późn. zm.). 
22 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. 
Nr 391, poz. 951 z późn. zm.). 
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mą, powinna nastąpić do końca roku 2012, a wprowadzenie w życie ma nastąpić do 
dnia 1 lipca 2013 roku. 

Najistotniejszą zmianą jaka zafunkcjonuje w polskich gminach od 1 lipca 2013 
roku jest fakt, że właściciele nieruchomości nie będą, jak dotychczas, zawierać 
umów o odbiór i wywóz odpadów bezpośrednio z przedsiębiorcami. Zamiast wolne-
go i konkurencyjnego rynku ustawodawca wprowadza monopol23 gminy, która sama 
zorganizuje odbiór i wywóz odpadów od swoich mieszkańców. Mieszkańcy nie 
będą więc już ani wybierać przedsiębiorcy świadczącego usługi ani popisywać z nim 
umów. Będą natomiast uiszczać opłaty za  gospodarowanie odpadami na rzecz 
gminy.  

Warta uwagi jest, nowelizowana już w roku 2013, metoda obliczania tej tzw. 
opłaty śmieciowej. Ustawodawca przewiduje opłatę ryczałtową od gospodarstwa 
domowego, opłatę zależną od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, 
opłatę zależną od wielkości nieruchomości lub, co jest szczególnie korzystne dla 
miejscowości o sezonowych zwyżkach populacji, opłatę proporcjonalną do zużycia 
wody w danej nieruchomości. Nowelizacja umożliwia, postulowaną przez środo-
wisko samorządowe, możliwość łączenia metod i wykorzystania różnych na 
wybranych obszarach tej samej gminy. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy jedyną dopuszczalną formą powierzenia odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminę jest wybór 
podmiotu odbierającego w drodze przetargu, do którego stosuje się przepisy ustawy 
„Prawo zamówień publicznych”24. Sporo wątpliwości, głównie po stronie samo-
rządów, rodzi brak możliwości realizacji tych zdań przez własną jednostkę organi-
zacyjną w postaci samorządowego zakładu budżetowego, czy spółki z udziałem 
gminy25. 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obciąża właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z mocy 
samej ustawy. Natomiast na nieruchomościach niezamieszkałych, lecz produku-
jących odpady komunalne, jak obiekty turystyczne, nastąpi to dopiero na mocy 
uchwały rady gminy. Z tego prawa skorzysta wiele miejscowości turystycznych. 
Generalnie sfera odbioru i wywozu odpadów komunalnych przejdzie z płaszczyzny 
prawa prywatnego, głównie cywilnego charakteryzującego się swobodą zawierania 
umów, w przestrzeń prawa administracyjnego, które jest prawem publicznym. Stąd 
pojawi się wobec realizacji tych obowiązków, wobec właścicieli nieruchomości, 
możliwość przymusu, w tym egzekucji26, a całość naliczania opłat obywać się 

                                                        
23 Więcej: N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009, s 398-438. 
24 Ustawa z 29  listopada 2007 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.).  
25 T. Bojar-Fijałkowski, Op. Cit., s. 437. 
26 Uregulowane ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji, (Dz. U. Nr 24, poz. 151 z późn. zm.). 
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będzie w drodze decyzji administracyjnej z wszelkimi tego konsekwencjami 
proceduralnymi27. 

Zadaniem gminy staje się także zapewnianie budowa, utrzymanie i eksploatacja 
własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji 
i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie 
warunków do budowy, utrzymania  i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Ponadto gminy 
mają inicjować i ułatwiać tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektry-
cznego i elektronicznego, wskazywać lokalizację, w których mogą być prowa-
dzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy, oraz podejmo-
wać działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Częściowo gminy 
zaangażowały się w tworzenie tego rodzaju punktów, wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców. Wciąż stosunkowo rzadkie są działania edukacyjne, 
wypływające bardziej z inicjatywy podmiotów zajmujących się zbiórka czy od-
zyskiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niż z własnej inicjatywy 
gmin28. 

3. Zakończenie 

Rosnąca liczba przypadków dzikiego składowania odpadów jest nadal 
poważnym problemem gospodarki odpadami w Polsce. Proceder ten jest powodem 
szkód powstających w środowisku naturalnym i wpływa niekorzystnie na estetykę 
naszego otoczenia. Na koniec 2010 roku w Polsce istniało 3875 dzikich wysypisk 
i było ich o 11% mniej niż w roku poprzednim29. 

Tymczasem nową, podstawową regulacją UE w sferze gospodarki odpadami 
stała się Dyrektywa  2008/98/WE30, która porządkuje terminologię w zakresie 
definicji odpadów i poszczególnych procesów przetwarzania oraz unieszkodliwia-
nia. W odróżnieniu od poprzedniej dyrektywy odpadowej, ustala ona konkretne cele 
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. I tak do 2015 roku kraje 
członkowskie powinny ustanowić systemy selektywnej zbiórki przynajmniej dla 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Do 2020 roku dwie formy postępo-
wania z odpadami, czyli przygotowanie do ponownego użycia oraz recykling 
odpadów komunalnych, z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, powinny 
stanowić co najmniej 50% masy wytworzonych odpadów. Także do 2020 roku 
ponowne użycie oraz recykling, a także inny odzysk materiałowy, w tym 
wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem materiałów odpadowych zamiast innych, w 
                                                        
27 Więcej: M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzeku-
cyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010. 
28 Z. Bukowski, Wybrane problemy związane z realizacją zadań gmin w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, B. Rakoczy, 
M. Pchałek (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 267.  
29 W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2012, s. 22.  
30 Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 roku 
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, (Dz.Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30).   
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odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych powinien zostać 
zwiększone do co najmniej 70% masy wytworzonych odpadów. 

Powyższe przekłada się bezpośrednio na zadania Polski, które ta przekazuje 
na barki gmin. Tym samym mają one zapewnić ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 
− do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
− do dnia 31 grudnia 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
− do dnia 31 grudnia 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 

Jak widać z powyższych limitów szlachetne cele związane z polepsze-
niem jakości środowiska w Unii Europejskiej na gruncie polskim przybierają 
formę restrykcyjnych obowiązków. Nie pierwszy już raz ustawodawca obar-
cza jednostki samorządu terytorialnego oraz obywateli. Równolegle prowa-
dzony jest swoisty proces prywatyzacji ochrony środowiska, polegający na 
systematycznym przerzucaniu kosztów tejże na obywateli i przedsiębiorców. 
Jedyną szansą na, w miarę bezproblemowe wejście w nowy system, jest 
edukacja zmierzająca do zmiany przyzwyczajeń mieszkańców. W przeciw-
nym wypadku za obowiązki państwa w zakresie podnoszenia standardów 
ochrony środowiska zapłacimy wszyscy. 
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Streszczenie 

Pierwszej część pracy definiuje i charakteryzuje odpady jako czynnik wpływający 
negatywnie na estetykę naszych gmin. Ponadto wskazuje na ogólną kompetencję 
samorządu gminnego do zajmowanie się porządkiem i czystością. Zaprezentowane 
dane o poziomie recyklingu przedstawiają różnice w zachowaniu Polaków i innych 
Europejczyków w tym zakresie. 

Druga część pracy to analiza obowiązków gminy w zakresie odbioru i wywozu 
odpadów na gruncie rozwiązań prawnych obowiązujących dotychczas oraz zmian 
jakie zajdą w tym zakresie najpóźniej 1 lipca 2013 roku. 

Zakończenie podsumowuje zarówno wady jak i zalety nowego rozwiązania 
prawnego podkreślając cel regulacji. Uwagą natury ogólnej jest fakt, że państwo 
zobligowane do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu przenosi realizację 
tegoż na samorządy. Jest to kolejny przykład specyficznej prywatyzacji ochrony 
środowiska.  

Summary 

First part of the paper defines and characterise waste as an element with negative 
influence on aesthetics of our communities. It also points on general competence of 
local community to deal with order and tidiness. Presented date on recycling present 
differences in behaviour of Poles and other Europeans regarding this matter.  

Second part of the paper analyses duties of the community in terms of waste 
collection and disposal according to previous law as well as the one valid no later 
than on July 1st of 2013. 

Conclusions sum up advantages and disadvantages of new legal regulations in 
regards to its aim. The general remark deal with the country, which is obliged to 
achieve certain level of recycling and transmit implementation of this duty on local 
communities. This is another example of specific privatisation of environmental 
protection. 
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