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Rozdział I. Podmioty zobowiązane 
do ponoszenia opłaty

1. Pojęcie nieruchomości i właściciela 
nieruchomości
Od pierwszego dnia obowiązywania nowego systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi wątpliwości interpretacyj-
ne budziło określenie „właściciela nieruchomości”. Właściciela 
nieruchomości wskazano jako podmiot do ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h CzystGmU). 
Opłata jest ponoszona na rzecz gminy, na terenie której położo-
ne są nieruchomości właściciela. Podmiotem zobowiązanym do 
wypełnienia obowiązków związanych z odpadami komunalnymi 
na danej nieruchomości (zbieranie, oddawanie odpadów, sporzą-
dzanie deklaracji o wysokości opłaty, wnoszenie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi) nie jest wytwórca odpadów, 
lecz właśnie właściciel nieruchomości. 

Orzecznictwo

Obowiązek uiszczania tej opłaty jest związany z samym posiadaniem, 
na podstawie określonego tytułu prawnego, nieruchomości zamieszka-
łej. Jest więc niezależny od faktu korzystania z usługi odbierania odpa-
dów, a  nawet ich powstawania (wyr. WSA w  Lublinie z  28.11.2014 r., 
I SA/Lu 276/14, Legalis).

Określenie właściciela nieruchomości zawiera art. 2 ust. 1 pkt 4 
CzystGmU. Zgodnie z nim ilekroć w CzystGmU jest mowa o wła-
ścicielach nieruchomości, rozumie się przez to także:
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1) współwłaścicieli, 
2) użytkowników wieczystych,
3) jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie lub użytkowaniu, 
4) inne podmioty władające nieruchomością.

Pojęcie nieruchomości znalazło się natomiast w art. 46 § 1 KC. 
Nieruchomościami są więc części powierzchni ziemskiej stano-
wiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również bu-
dynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, 
jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od 
gruntu przedmiot własności. Z treści art. 2 ust. 1 pkt 4 CzystGmU 
(z uwzględnieniem pojęcia nieruchomości) wynika zatem, że za 
właściciela nieruchomości uznawany jest każdy podmiot, który 
włada nieruchomością, tj. wyodrębnionym gruntem i związanym 
z nim trwale budynkiem, na podstawie prawa własności, współ-
własności (łącznej np. w przypadku małżeństwa, gdzie oboje 
małżonkowie mają taki sam tytuł do własności całej nieruchomo-
ści albo ułamkowej, gdzie każdy ze współwłaścicieli jest posiadac-
czem określonej części nieruchomości), wieczystego użytkowania 
(jako formy długotrwałego korzystania z gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialne-
go), zarządu i użytkowania (jako formy władania nieruchomo-
ścią przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej), a także na podstawie wła-
dania (zazwyczaj najmu lub dzierżawy).

Ważne

Z uwagi na przyjętą w  CzystGmU systematykę uznać należy, że pod 
pojęciem nieruchomości należy rozumieć: nieruchomość gruntową za-
budowaną budynkiem, nieruchomość budynkową oraz nieruchomość 
lokalową; przy czym pojęcie „nieruchomości” na gruncie CzytGmU jest 
pojęciem szczególnym w stosunku do art. 46 § 1 KC. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada 
na gminę obowiązek objęcia systemem gospodarowania odpada-
mi komunalnymi nieruchomości gruntowych zabudowanych bu-
dynkami (zabudowa wielorodzinna, domu wraz z przynależnymi 
do nich działkami) oraz nieruchomości lokalowych (wyodręb-

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82asno%C5%9B%C4%87_u%C5%82amkowa&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_najmu
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dizer%C5%BCawa&action=edit&redlink=1
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nione lokale w ramach zabudowy wielorodzinnej). W przypad-
ku spółdzielni mieszkaniowych w ich zasobach może znajdo-
wać się wiele budynków wielolokalowych. Ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach posługuje się dwiema katego-
riami nieruchomości. Są to nieruchomości zamieszkane (art. 6c 
ust. 1 CzystGmU) i nieruchomości niezamieszkane (art. 6c ust. 2 
CzystGmU). Wskazał na to również WSA (wyr. WSA w Gdańsku 
z 9.9.2014 r., I SA/Gd 673/14, Legalis).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28.11.2013 r. zwrócił uwa-
gę na to, że w CzystGmU prawodawca przyjął szerszą defini-
cję właściciela niż wynika to z art. 140 i n. KC. Zarazem jednak 
prawodawca odwołał się do zastanych pojęć prawa administra-
cyjnego i cywilnego w szczególności takich jak: współwłasność 
(art. 195 i n. KC), prawo użytkowania (art. 252 i n. KC), użytko-
wanie wieczyste (art. 232 i n. KC), posiadanie samoistne oraz za-
leżne (art. 336 KC). W świetle tej definicji właścicielem nierucho-
mości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto 
włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, 
zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym 
łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posia-
dacz zależny).

Ważne

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że prawodawca nie rozstrzygnął 
wprost, na którym z  podmiotów wymienionych w  art.  2 ust.  1 pkt  4 
CzystGmU spoczywa obowiązek określony w  art.  6h i  art.  6m ust.  1 
CzystGmU w wypadku, gdy ustawowe kryterium „właściciela nierucho-
mości” spełnia kilka podmiotów. Prawodawca nie uregulował również 
wprost ewentualnej solidarnej odpowiedzialności posiadaczy nierucho-
mości, na której powstają odpady w razie niewypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów ustawy (K 17/12, Dz.U. z 2013 r. poz. 1593, 
Legalis).
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2. Obowiązki właściciela nieruchomości w razie 
spełnienia definicji przez więcej niż jeden 
podmiot
2. Obowiązki właściciela nieruchomości...

Mając na uwadze stosowanie w zakresie opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi OrdPU oraz EzgAdmU, niezmier-
nie istotne jest precyzyjnie wskazanie pierwszeństwa w przypad-
ku spełnienia przez więcej niż jeden podmiot definicji właściciela 
nieruchomości – celem obciążenia obowiązkami wynikającymi 
z CzystGmU. 

Mimo wprowadzenia od 1.7.2013 r. nowego systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi ustawodawca pozostawił poję-
cie „właściciela nieruchomości” w brzmieniu obowiązującym od 
1.1.1997 r. w CzystGmU. Dopiero wprowadzona po 19 miesią-
cach obowiązywania nowego systemu ZmCzystGmU, wprowadza 
zmiany mające na celu doprecyzowanie podmiotu, na którym cią-
żą obowiązki właściciela nieruchomości

Powyższe luki zostały uzupełnione poprzez dodanie do art. 2 
CzystGmU ust. 2a wskazującego na podmiot zobowiązany do wy-
pełnienia obowiązków właściciela nieruchomości w razie speł-
nienia tej definicji przez więcej niż jeden podmiot. 

Ważne

Jeżeli obowiązki wskazane w  CzystGmU mogą jednocześnie dotyczyć 
kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub pod-
mioty faktycznie władające nieruchomością. Rozwiązanie to nawiązuje 
do zasady ponoszenia obowiązków przez tego, kto faktycznie wytwarza 
odpady komunalne.

Przykład

Pytanie: Podmiot posiadający prawo własności do nieruchomości wpi-
sane do KW wynajmuje swoją nieruchomość podmiotowi X. Kto jest 
właścicielem nieruchomości w świetle CzystGmU?
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Odpowiedź: Nieruchomość jest faktycznie we władaniu podmiotu X. 
W świetle CzystGmU właścicielem nieruchomości jest najemca i  to na 
nim ciąży obowiązek złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Przykład

Pytanie: Właściciele nieruchomości nie żyją. Nie zostało przeprowa-
dzone postępowanie spadkowe. Nieruchomość zabudowana budyn-
kiem jest zamieszkiwana przez dwoje dorosłych dzieci nieżyjących 
właścicieli wraz z  rodzinami, każda w  części nieruchomości. Kto jest 
właścicielem nieruchomości w świetle CzystGmU?

Odpowiedź: Podmiotami władającymi nieruchomością są dzieci nie-
żyjących właścicieli jako samoistni posiadacze. Na każdym z nich ciąży 
obowiązek złożenia deklaracji i  uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Jeżeli nieruchomością faktycznie włada kilka podmiotów, np. kil-
ku współwłaścicieli, obowiązek złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na każ-
dym z nich. Zasada ta dotyczy również współmałżonków.

Przykład

Pytanie: Małżonkowie Maria i  Jan Kowalscy są współwłaścicielami 
nieruchomości budynkowej. Na kim ciąży obowiązek złożenia deklara-
cji o wysokości opłaty i uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi?

Odpowiedź: Deklarację w  odniesieniu do nieruchomości, której są 
współwłaścicielami, składają oboje małżonkowie. Obydwoje są rów-
nież zobowiązani do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
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3. Podmiot zobowiązany umową do wykonania 
obowiązków wynikających z ustawy 
3. Podmiot zobowiązany umową...

Jeżeli obowiązki wskazane w CzystGmU mogą jednocześnie doty-
czyć kilku podmiotów, wówczas w drodze umowy zawartej w formie 
pisemnej podmioty mogą wskazać podmiot obowiązany do wykona-
nia obowiązków wynikających z ustawy (art. 2 ust. 2a CzystGmU).

Umowa wskazująca podmiot obowiązany do wykonania obowiąz-
ków wynikających z CzystGmU stanowi dowód w razie prowa-
dzenia czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowe-
go na podstawie OrdPU.

W poniższym wzorze umowy najmu lokalu użytkowego w § 4 
pkt 4 zawarto zapis wskazujący na najemcę jako na podmiot obo-
wiązany do wykonania obowiązków wynikających z CzystGmU. 

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

zawarta w dniu ..................... w .................................... pomiędzy:

1) ..........................................., zamieszkałym ....................................., ul. 
.............................., legitymującym się dowodem osobistym nr  ......................, 
zwanym Wynajmującym, 

a 
2) ................................. Sp. z  o.o. z  siedzibą w  ..............................., ul. 

..........................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ........................ XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr  KRS .................., wysokość kapitału zakładowego: ....................... zł, 
NIP ................................., 

zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez: ...................................., członka 
zarządu, i ........................................., członka zarządu, 
o treści następującej: 

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego położonego w 
..................................., ul. .................................., o  pow. ....... m2, składającego się 
z ......... pomieszczeń użytkowych i zaplecza technicznego. Lokal stanowi odrębną 
własność (KW ..................................). 
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§ 2

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania ww. lokal wraz z  wyposażeniem. 
Listę przedmiotów załączono do niniejszej umowy w formie załącznika). 

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony ...............................................................

§ 4

Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości 
............................. (słownie: ...........................................................) zł miesięcznie. 
1. Czynsz będzie płatny z  góry w  terminie do 5. każdego miesiąca na konto 
nr .................
2. Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku według wskaźnika 
GUS wzrostu cen dóbr i usług. 
3. Najemcę obciążają inne opłaty związane z  eksploatacją przedmiotu najmu, 
w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, gazu, co., telefonu.
4. Najemca jest zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z  usta-
wy z  dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), tj. złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

§ 5

Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na działalność  
.......................................................................................................................................

§ 6

Najemca nie będzie podnajmował lokalu osobom trzecim. 

§ 7

Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu naj-
mu za zgodą i w zakresie uzgodnionym w formie pisemnej z Wynajmującym. 

§ 8

Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w  trybie natychmiasto-
wym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: 
1) zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, 
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2) oddania przedmiotu najmu w podnajem albo do bezpłatnego używania oso-
bom trzecim bez zgody wynajmującego, 

3) używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznacze-
niem. 

§ 9

1. Stan techniczny i wyposażenie lokalu zostaną stwierdzone w protokole przeka-
zania sporządzonym przez strony w ciągu 3 dni od podpisania umowy. 
2. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal Wynajmu-
jącemu w stanie niepogorszonym. 

§ 10

Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z  tytułu czynszu najmu oraz z  ty-
tułu naprawienia ewentualnych szkód Najemca wpłaca kaucję w  wysokości 
............................... (słownie: .............................................) zł. 

§ 11

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12

1. W  sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd 
w ...................................................................................................................................

§ 13

Wydanie lokalu Najemcy nastąpiło w dniu dzisiejszym. 

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

Wynajmujący                                                                                                                              Najemca 
............................                                                                                                                      ......................
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4. Nieruchomość wielolokalowa
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28.11.2013 r. nie znalazł 
podstaw do stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP definicji 
właściciela nieruchomości i ciążących na nim obowiązków w za-
kresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości, a tak-
że ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na rzecz gminy. 

W uzasadnieniu TK wskazał, że odesłanie do WłLokU oznacza, 
że nałożone na właścicieli obowiązki, o których mowa w art. 6h 
i art. 6m ust. 1 CzystGmU, w zależności od stanu faktycznego 
i prawnego, są wykonywane: 
1) przez osobę fizyczną albo prawną, której właściciele lokali 

w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali powie-
rzyli zarząd nieruchomością wspólną (art. 18 ust. 1 in princi-
pio WłLokU); 

2) przez osobę fizyczną albo prawną, której właściciele loka-
li w umowie zawartej w formie aktu notarialnego po ustano-
wieniu odrębnej własności lokali powierzyli zarząd nierucho-
mością wspólną (art. 18 ust. 1 in fine WłLokU); 

3) przez właścicieli samodzielnie (art. 19–20 WłLokU). Zarząd 
kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz 
(art. 21 ust. 1 WłLokU).

Artykuł 2 ust. 3 CzystGmU znajduje natomiast zastosowanie, je-
żeli w spółdzielczym budynku wielolokalowym ustanowiono od-
rębną własność przynajmniej jednego lokalu. Zarząd nierucho-
mościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni 
jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o któ-
rym mowa w art. 18 WłLokU, choćby właściciele lokali nie byli 
członkami spółdzielni (art. 27 ust. 2 zd. 1 PrSpółdz). Wówczas 
podmiotem zobowiązanym do wykonywania obowiązków, o któ-
rych mowa w art. 6h i art. 6m ust. 1 CzystGmU, jest spółdzielnia 
mieszkaniowa.
Zmiana art. 2 ust. 3 CzystGmU i brzmienie obowiązujące od 
1.2.2015 r. ma przede wszystkim na celu zakończenie trwających 
od kilkunastu miesięcy sporów dotyczących zakresu obowiązków 
spółdzielni mieszkaniowych i ich zarządów w systemie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Wielokrotnie spółdzielnie mieszkaniowe 

Obowiązki 
spółdzielni 
mieszkanio-
wej



10

Rozdział I .  Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty

starały się wykazać, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym 
nie spoczywają na nich obowiązki właściciela nieruchomości.

Z CzystGmU wykreślono zapis będący przedmiotem wyroku TK 
o treści: „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wie-
lolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność loka-
li, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawu-
jące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów 
ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, 
poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, 
jeżeli zarząd nie został wybrany”.

Ważne

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 ust. 3 CzystGmU, jeżeli nierucho-
mość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustano-
wiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości 
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę albo spółdzielnię 
mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa oraz spółdzielnia mieszkanio-
wa składa deklarację o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi podpisaną przez zarząd wspólnoty, uprawniony na 
podstawie art. 21 WłLokU do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz 
(w  przypadku zarządu kilkuosobowego oświadczenia woli za wspól-
notę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie) oraz 
zarząd spółdzielni, reprezentujący spółdzielnię na zewnątrz na podsta-
wie art. 48 § 1 PrSpółdz.

Do art. 2 CzystGmU dodano ust. 3a i 3b, które wprowadzają okre-
ślone zasady dla wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej oraz wła-
ścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej i osób, którym służy 
spółdzielcze prawo do lokalu lub zamieszkujących lokal należący 
do spółdzielni mieszkaniowej.

Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z CzystGmU opłaty 
bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części uzależnionej 
od przyjętej metody ustalania opłaty (art. 2 ust. 3a CzystGmU). 
Może to być część odpowiadająca:
1) stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób 

zamieszkujących we wszystkich lokalach – w przypadku me-
tody ustalenia opłaty od liczby mieszkańców,

Obowiązki 
wspólnoty 

mieszkanio-
wej


