
WYBRANE OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY 
WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA* 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) 

  Określenie w formie uchwały szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku   
w gminie  

  Prowadzenie działalności organizatorskiej zapewniającej utrzymanie czystości 
i porządku 

  Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólne z innymi 
gminami: 

−    instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych  

−    stacji zlewnych dla ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 

−    instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok 
zwierzęcych lub ich części, szaletów publicznych 

  Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych poprzez zbieranie 
i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych 
z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych 
w przeznaczonych do tego urządzeniach ustawionych na chodniku 

 Określenie wymagań, wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, w zakresie 
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych 

  Rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie 
z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie 

 Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów 
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych 

 
 Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
 

 Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli 
nieruchomości w zakresie utrzymywania czystości i porządku lub przejęcie przez 
gminę w drodze uchwały od właścicieli nieruchomości ich ustawowych obowiązków 

  Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: 

−   odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

−    opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  



−   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  

−    prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części oraz podawanie do publicznej 
wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie tych usług 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 

 Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami i aktualizacja co najmniej co 4    
lata 

 Wydawanie opinii do wojewódzkiego i powiatowego projektu planu gospodarki 
odpadami 

 Sprawozdanie z realizacji GPGO co 2 lata składane przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta radzie gminy 

 Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania  
i transportu odpadów 

 Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie 
przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 

 Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem określonych obowiązków, zawartych  
w wydawanych przez gminę decyzjach i ich egzekucja 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
(Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) 

 Przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi ochrony 
środowiska, w ustawowym terminie sprawozdań rocznych zawierających informacje 
o: 

−    rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek 
gmin) lub podmiot działający w ich imieniu 

−    rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych przez 
gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku 
i recyklingu oraz o wydatkach poniesionych na te działania 

 Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłaty produktowej 

 

 



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z 
późn. zm.) 

 Sporządzenie i uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska. Przedstawienie 
raportu z wykonania programu co 2 lata 

 Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz projektów 
strategii, planów i programów w dziedzinach związanych z ochroną środowiska 

 Podejmowanie uchwał ustanawiających ograniczenia, co do czasu funkcjonowania 
instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie 
oddziaływać na środowisko (nie dotyczy instalacji i urządzeń znajdujących się 
w miejscach kultu religijnego) 

 Zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, 
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska (m.in. azbest, PCB) 

 Przedłożenie wojewodzie w terminie do dnia 31 marca 2004 r. informacji za rok 2003 
o występowaniu na terenie gminy azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska i coroczna aktualizacja 

 Przyjmowanie od podmiotów eksploatujących składowiska na terenie gminy 
informacji i danych, na podstawie których ustalane są opłaty za składowanie odpadów 

 Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska w zakresie objętym właściwością gminy 

 Wydawanie osobom fizycznym decyzji nakazujących w określonym czasie wykonanie 
czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub 
urządzenia na środowisko 

 Wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia 
eksploatowanego przez osobę fizyczną, w ramach zwykłego korzystania ze 
środowiska i decyzji wyrażające zgodę na podjęcie uprzednio wstrzymanej 
działalności 

 Wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika 
urządzenia (w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne) 
obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, (jeśli 
z kontroli wynika, iż nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych) 

 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu 
gminy 

 Zarządzanie gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej 



 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) 

 Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu 
poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz 
wydawanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany 
stanu wody na gruncie 

 Wypełniane obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) 

 Określenie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego  

 Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

 Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu w tym zakresie 

 Zatwierdzanie taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ) 

 Uzgadnianie projektu utworzenia parku narodowego i krajobrazowego, zmiany jego 
granic lub likwidacji 

 Uzgadnianie projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody 
i parku krajobrazowego w zakresie infrastruktury technicznej, zagospodarowania 
turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń 
zewnętrznych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w odniesieniu do nieruchomości nie będących własnością Skarbu Państwa, 
a w pozostałej części opracowania projektu planu ochrony 

 Uzgadnianie projektu rozporządzenia wojewody w sprawie wyznaczenia lub 
powiększenia obszaru chronionego krajobrazu 

 Opiniowanie projektu likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu 

 Wyznaczanie, w drodze uchwały obszaru chronionego krajobrazu, a także likwidacji 
lub zmiany takiego obszaru  

 Opiniowanie projektu listy obszarów Natura 2000, oraz uzgodnienie projektu planu 
ochrony tego obszaru 



 Opiniowanie planu lub projektu przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub 
pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 

 Ustanawianie w drodze uchwały pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, 
użytku ekologiczny lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowy oraz znoszenie 
ustanowionej formy ochrony przyrody 

o Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień,, 
w tym wydawanie na wniosek posiadacza nieruchomości zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie 
administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i 
krzewów, spowodowanych niewłaściwym postępowaniem, a także wydawanie 
decyzji o opłatach za usunięcie drzew lub krzewów 

 
o Obowiązek uzgadniania z dyrektorem parku narodowego projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

 
 
* - w opracowaniu wykorzystano materiały WIOŚ w Rzeszowie 


