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Wstęp
Od 1.7.2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi, mający na celu upowszechnienie se-
lektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zmniejszenie 
ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez powstanie 
odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania od-
padów komunalnych. Obowiązek posiadania przez właściciela 
nieruchomości umowy z podmiotem uprawnionym do odbie-
rania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości 
zastąpiono obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi uregulowanego w CzystGmU modyfikowano już 
trzykrotnie:
1) ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),
2) ustawą z 25.1.2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (Dz.U. poz. 228) oraz
3) ustawą z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpada-

mi opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888).

Nowelizacja wprowadzona ustawą z 28.11.2014 r. jest odpowie-
dzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.11.2013 r. (sygn. 
akt K 17/12) oraz wynikiem rozbieżności interpretacyjnych 
w dotychczasowym stosowaniu przepisów ustawy. Trybunał 
Konstytucyjny zobowiązał ustawodawcę do uzupełnienia przepisu 
o określenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz nałożył na niego obowiązek zmiany 
przepisów o zwolnieniach przedmiotowych i dopłatach – w termi-
nie 18 miesięcy od daty ogłoszenia wyroku.



XVI

Wstęp

Zmiany weszły w życie 1.2.2015 r., z wyłączeniem regulacji do-
tyczących zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 
18.4.2015 r. Uchwały rady gminy w sprawach:
1) regulaminu utrzymania czystości i porządku, 
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, 
3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi,
4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w za-

kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,

5) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi,

zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane – jednak nie 
dłużej niż do 1.8.2016 r.


