
 
 
Szanowni Państwo, 
 
w lipcu 2011 roku uchwalono ustawę mówiącą o utrzymaniu porządku i czystości w 
gminach. Z perspektywy czasu i bez obaw można stwierdzić, że była to swego 
rodzaju rewolucja na rynku gospodarowania odpadami. W świetle ustawy to gminy 
bowiem stały się właścicielami odpadów, jednocześnie otrzymując przy tym szereg 
uprawnień zwiększających ich wpływ na budowany system zbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania ich. Jednak ustawa obok zwiększenia uprawnień 
naturalnie nałożyła także na samorządy konkretne obowiązki. Było to bez wątpienia 
ogromne wyzwanie dla samorządów …. Jak zatem po upływie dwóch lat 
samorządy odnajdują się w tej wciąż „nowej rzeczywistości”? Jaki jest 
wstępny bilans zysków i strat? Czy samorządy napotykają na jakiekolwiek 
trudności, a jeśli tak, to jak sobie z nimi radzą? W końcu czy Partnerstwo 
Publiczno Prywatne jest szansą na rozwój nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w gminach?    
 
Na te i inne pytania będziemy starali się znaleźć odpowiedzi podczas konferencji pt. 
„Polska po „rewolucji śmieciowej”, czyli nasze rady na odpady”, na którą 
serdecznie Państwa zapraszamy! 
 
W trakcie konferencji ogłosimy także wyniki XII edycji konkursu „Gmina Fair 
Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. 
 
Konferencja odbędzie się 30 października 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby 
Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie, początek: godz. 11.00, sala 
205. 

 

W pierwszej części konferencji podsumowana zostanie tegoroczna, XII edycja 
konkursu "Gmina Fair Play". W drugiej części spotkania skupimy się między innymi 
na zagadnieniu dotyczącym Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) w gospodarce 
odpadami oraz na tym czy właśnie w PPP należy upatrywać szansy czy zagrożenia 
dla samorządów. Będziemy także chcieli porozmawiać na temat efektywnego 
systemu gospodarowania odpadami a co za tym idzie koniecznych inwestycjach 
infrastrukturalnych gmin.  Do udziału w tej części konferencji zaproszeni zostali m.in. 
eksperci Krajowej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciel administracji publicznej 
(Ministerstwo Środowiska). Naturalnie nie może w trakcie konferencji zabraknąć 
głosu przedstawicieli samych zainteresowanych, a więc samorządów. Dlatego w 
trzeciej części spotkania laureaci konkursu "Gmina Fair Play" przedstawią swoje 
doświadczenia związane z funkcjonowaniem ustawy śmieciowej. 
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 25 października u Pani 
Malwiny Wasilewskiej, tel. 22 630 96 21, e-mail: info@fairplay.pl 
 
 

 


