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Skąd środki na realizacj ę przedsi ęwzięć z zakresu gospodarki odpadami 

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628) określa 
zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami.  

Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi naleŜy: 

− zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem 
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 

− zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych, 

− zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji 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, 

− stworzenie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania. 

 
Do obowiązkowych zadań własnych 
województwa w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi naleŜy 
zapewnianie budowy, utrzymania i 
eksploatacji instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych z 
odpadów komunalnych. 

Zgodnie z ustawą w celu osiągnięcia 
celów załoŜonych w polityce 
ekologicznej oraz ograniczenia 

powstawania i negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, a takŜe 
zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku i unieszkodliwianie 
odpadów samorządy wojewódzkie, powiatowe oraz gminne są obowiązane do 
tworzenia planów gospodarki odpadami. 

Plany gospodarki odpadami określają m. in.: 

− identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 

− cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, 
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− prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, 

− zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania 
odpadami, 

− rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, 

− instrumenty finansowe słuŜące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, 

− system gospodarowania odpadami, 

Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką 
ekologiczną państwa. 

Samorządy w ramach aktualnie dostępnych środków mogą realizować 
przedsięwzięcia przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

W ramach priorytetów planowanych do sfinansowania w roku 2007 znajduje się 
priorytet 2.1 Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych, który 
umoŜliwia: 

− tworzenie kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi od 
projektu do realizacji, uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, 
selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania 
oraz, o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym 
recyklingu oraz unieszkodliwiania, 

− budowę: 

� punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności 
odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwianie, 

� instalacji umoŜliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, 
w tym recyklingu, 

� instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych, 

� instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z 
odzyskiem energii, 

� instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych 
niŜ składowanie, 

− kształtowanie postaw konsumentów w zakresie selekcji odpadów, 

− modernizacja instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów (w kierunku 
obniŜenia emisji zanieczyszczeń do powietrza), 

− dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, 
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− przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji 
przedsięwzięcia (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla 
projektów, dokumentacja przetargowa), 

− racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami poprzez wsparcie dla wdroŜenia 
nowych technologii w zakresie ograniczania materiałochłonności i ilości 
wytwarzanych odpadów innych niŜ komunalne, 

− wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
pouŜytkowych lub niebezpiecznych, 

− zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych, 

− zagospodarowanie i unieszkodliwianie substancji kontrolowanych, 

− zbieranie i demontaŜ pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie 
odpadami powstałymi w wyniku demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

− przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji 
przedsięwzięcia (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla 
projektów, dokumentacja przetargowa). 

Na środki mogą liczyć przede wszystkim projekty które otrzymają dotacje z funduszy 
UE lub mechanizmów norweskich. Pomoc jaka udziela fundusz maja formę nisko 
oprocentowanych poŜyczek i kredytów oraz dotacji.  Gminy mogą liczyć na wsparcie 
inwestycji związanych z budową, rozbudową oraz likwidacją i rekultywacją 
składowisk odpadów komunalnych dzięki poŜyczkom do 80% kosztów 
inwestycyjnych na okres max. 15 lat, jak równieŜ bezzwrotnych dotacji w wysokości 
do 20 % kosztów inwestycyjnych na realizacje projektów rekultywacji składowisk 
odpadów komunalnych. 

Samorządy miały szansę na realizację inwestycji w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego – Priorytet 2 „Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, 
poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii” 
składając do 16 kwietnia 2007 roku wnioski aplikacyjne o dofinansowanie do 85% 
kosztów inwestycyjnych. 

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły równieŜ uzyskać dofinansowanie na 
inwestycje związane z gospodarką odpadami w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. 

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą finansowane duŜe 
projekty znajdujące się na Indykatywnym Planie Inwestycyjnym, zadania z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące instalacji i systemów obsługujących 
min. 150 tys. mieszkańców. Oś priorytetowa II „Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi” zakłada wsparcie działania w zakresie zapobiegania oraz 
ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdraŜania technologii odzysku, w 
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tym recyklingu, wdraŜania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, a takŜe likwidacji zagroŜeń wynikających ze składowania odpadów. 

Regionalne Programy Operacyjne pozwolą na finansowe wsparcie małych projektów, 
m. in. budowy nowoczesnych składowisk odpadów połączona z recyklingiem 
i selektywną zbiórką śmieci. 

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą przy realizacji projektów związanych z 
rozwojem infrastruktury komunalnej oraz aktywizujących społeczność lokalną gmin 
wiejskich i miejsko – wiejskich ma zapewnić Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

dodatkowo korzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Działanie „Poprawa warunków Ŝycia i prowadzenie działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich” pozwala na pozyskanie środków umoŜliwiających rozbudowę 
odbudowę i remonty inwestycyjne infrastruktury komunalnej, w szczególności: 

− zaopatrzenia w wodę i gospodarki komunalnej, 

− tworzenie systemu zbioru, wywozu odpadów komunalnych, 

− projektów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 

O dofinansowanie będą mogły się starać gminy wiejski albo miejsko – wiejskie z 
wyłączeniem miast powyŜej 5 tys. Mieszkańców. W miejscowościach poniŜej 2 tys. 
mogą być realizowane projekty polegające na budowie, rozbudowie i przebudowie 
sieci kanalizacyjno – ściekowej. 

Wielkość dofinansowania wynosi od 200 tys. Do 3 mln. PLN, z czego koszty 
kwalifikowane nie mogą stanowić więcej niŜ 75% kosztów przedsięwzięcia. 

W przypadku inwestycji, które będą w przyszłości generować dochód netto, 
dofinansowanie nie moŜe być większe niŜ 50 % kosztów inwestycyjnych – 
kwalifikowanych. 


