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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
Ustawa określa:
1)  zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzyma-

nia czystości i porządku;
2)  warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3)  warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie ure-

gulowanym w ustawie.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 7 ZmPrZamPubl16,

 ● art. 3 OdpadyU,

 ● art. 3 PrOchrŚrod,

 ● art. 9 ust. 1 PrWod.

I. Zakres przedmiotowy
1. Artykuł 1 CzystGmU wyznacza zakres przedmiotowy ustawy, który składa się z trzech 
zasadniczych zagadnień:
1)  zadania gminy, które zostały określone w art. 3, 3b, 3c, 4, 6a–6s CzystGmU oraz 

obowiązki właścicieli nieruchomości, które zostały określone w art. 5 i 6 CzystGmU;
2)  warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, co zostało określone 
w szczególności w art. 9b–9m CzystGmU;

3)  warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulo-
wanym w CzystGmU, czyli w art. 7 CzystGmU.

2. W dalszych częściach komentarza zwrócimy szczególną uwagę na artykuły, 
które w dniu 1.1.2017 r. otrzymały nowe brzmienie. Nastąpiło to na mocy art. 7 
ZmPrZamPubl16.
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II. Pojęcie odpadu komunalnego
3. Podstawowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 
OdpadyU odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz się pozbywa, 
zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Z kolejnego punktu 
dowiadujemy się, że odpady komunalne są szczególną grupą odpadów, które:
1)  powstają w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eks-

ploatacji lub
2) pochodzą od innych wytwórców odpadów niż gospodarstwa domowe, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w go-
spodarstwach domowych oraz nie zawierają odpadów niebezpiecznych.

Ponadto należy dodać, że zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpada-
mi komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która 
nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

	 Przykład	

Wycofany z eksploatacji samochód, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca go-
spodarstwo domowe i zobowiązana do pozbycia się owego samochodu, jest odpadem, nato-
miast nie jest odpadem komunalnym.

Śmieci pochodzenia organicznego, które powstały w  lokalu gastronomicznym, są odpadem 
komunalnym.

4. Przepisy OdpadyU wymieniają, oprócz komunalnych, następujące kategorie odpadów:
1)  bioodpady,
2)  komunalne osady ściekowe,
3)  odpady medyczne,
4)  odpady obojętne,
5)  odpady ulegające biodegradacji,
6)  odpady weterynaryjne,
7)  odpady zielone,
8)  odpady z wypadków,
9)  odpady niebezpieczne.

Powyższy katalog odpadów nie jest zamknięty – oprócz CzystGmU oraz OdpadyU ist-
nieją inne akty prawne, które definiują kolejne kategorie odpadów oraz regulują sprawy 
dotyczące gospodarki nimi. Niemniej jednak w powyższym opracowaniu nie będziemy 
charakteryzować poszczególnych kategorii odpadów, lecz skupimy się jedynie na odpa-
dach komunalnych jako kluczowych z punktu widzenia przepisów CzystGmU. 
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Art. 1a. [Odesłanie do ustawy o odpadach]
W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nie-
uregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

W powyższym artykule ustawodawca wskazał, iż w przypadku odpadów komunalnych 
podstawowym aktem prawnym jest CzystGmU. Natomiast w sprawach czystości i po-
rządku w gminach, które nie są w uregulowane w CzystGmU, stosujemy wprost przepisy 
OdpadyU. 

Art. 2. [Słowniczek] 
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)  nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo 

w zbiornikach bezodpływowych;
2)  (uchylony)
3)  stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane 

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące 
do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 
z miejsc gromadzenia;

4)  właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością;

5)  zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawa-
nia.

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów 
asenizacyjnych, biorąc pod uwagę:
1)  bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy aseniza-

cyjne;
2)  wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku pod-
miotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest pod-
miot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku pod-
mioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie 
pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających 
z ustawy. 
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w któ-
rym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomo-
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ści wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spół-
dzielnię mieszkaniową.
3a. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, 
a każdy właściciel lokalu – w części:
1)  odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób 

zamieszkujących we wszystkich lokalach – w przypadku metody ustalenia 
opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1;

2)  odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody 
we wszystkich lokalach – w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa 
w art. 6j ust. 1 pkt 2;

3)  odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2;
4)  odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej – w pozostałych 

przypadkach.

3b. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamiesz-
kująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wyko-
nywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nie-
czystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę: 
1)  bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
2)  ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
3)  wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy 

oczyszczania;
4)  ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 3 PrOchrŚrod,

 ● art. 9 ust. 1 PrWod,

 ● art. 140, 195–221, 232–233, 252–253, 336 i 338 KC,

 ● art. 43 GospNierU,

 ● § 34–35 WarunkiTechR,

 ● art. 3, 18–21 WłLokU,

 ● art. 617–625 KPC,

 ● PojAsR,

 ● WprowNieczystR.
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I. Pojęcie nieczystości ciekłych
1. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 CzystGmU nieczystości ciekłe to ścieki gromadzone przej-
ściowo w zbiornikach bezodpływowych. Co jest zatem ściekiem? Zgodnie z art. 3 pkt 38 
PrOchrŚrod przez ścieki należy rozumieć wprowadzane do wód lub do ziemi:
1) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze;
2) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w NawozyU;
3) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczegól-
ności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych 
i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów;

4) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz 
odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania 
odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne;

5) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłacza-
nych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej 
do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej 
wodzie;

6) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowa-
tych;

7) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż 
łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organi-
zmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów 
w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg z 1 ha powierzch-
ni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Jest to zatem katalog wód i innych cieczy, które zaklasyfikowano jako ścieki na podstawie 
rodzaju procesów, do których zostały wykorzystane. 

2. W art. 9 ust. 1 PrWod znajdujemy definicje trzech rodzajów ścieków, gdzie dwa rodza-
je wyodrębniono ze względu „producenta”: Są to: 
1) ścieki bytowe, czyli ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 

użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjo-
nowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych 
budynków – producentem są osoby fizyczne (art. 9 ust. 1 pkt 15 PrWod);

2) ścieki przemysłowe, czyli ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opa-
dowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład dzia-
łalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także 
będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu – producentem są podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą (art. 9 ust. 1 pkt 17 PrWod).

Ponadto, w myśl art. 9 ust. 1 pkt 16 PrWod, mamy jeszcze ścieki komunalne, którymi 
mogą być ścieki bytowe, a także mieszaniny ścieków bytowych, przemysłowych oraz 
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wód opadowych i roztopowych, pod warunkiem że są odprowadzane urządzeniami słu-
żącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

	 Ważne

Nieczystości ciekłe w znaczeniu przyjętym w art. 2 ust. 1 pkt 1 CzystGmU to ścieki bytowe 
lub komunalne. Jeżeli jednak przyjmiemy, że istotą ścieków jest wskazany w  art.  3 pkt  38 
PrOchrŚrod fakt wprowadzenia do wód lub do ziemi, to nieczystości ciekłe zgromadzone 
w zbiornikach bezodpływowych nie są ściekami. Należy uznać, że intencją ustawodawcy było 
wskazanie, iż nieczystości ciekłe są jedynie przejściowo gromadzone w  zbiornikach bezod-
pływowych, staną się zaś ściekami wtedy, kiedy zostaną wprowadzone do wód lub do ziemi. 

II. Pojęcie stacji zlewnych
3. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 CzystGmU stacja zlewna jest instalacją służącą do przyj-
mowania nieczystości ciekłych, które – inaczej niż w przypadku oczyszczalni ścieków 
i kolektorów – są dostarczane przez specjalne pojazdy, a nie rurociągami sieci kanaliza-
cyjnej. Co ważne, stacja zlewna musi znajdować się przy kolektorze sieci kanalizacyjnej 
lub oczyszczalni ścieków. 

W przepisie mamy do czynienia z terminami: instalacja i urządzenie. W myśli art. 3 pkt 6 
PrOchrŚrod instalacją jest:
1) stacjonarne urządzenie techniczne lub
2) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do któ-

rych tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego 
zakładu lub

3) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, 
których eksploatacja może spowodować emisję.

Natomiast według art. 3 pkt 42 PrOchrŚrod urządzeniem jest niestacjonarne urządzenie 
techniczne, w tym środki transportu.

	 Ważne

Instalacje i urządzenia są stacjami zlewnymi, jeśli spełniają łącznie oba warunki wskazane 
w z art. 2 ust. 1 pkt 3 CzystGmU: 

1)  są zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków,

2)  służą do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 
z miejsc gromadzenia.
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Instalacje i urządzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 CzystGmU są instalacjami i urzą-
dzeniami w rozumieniu PrOchrŚrod, w związku z czym władający nimi są obciążeni 
obowiązkami wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska.

4. Odbieranie nieczystości ciekłych przez stację zlewną nie jest działalnością w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków. Wytwarzający nieczystości ciekłe nie wprowadza 
ich bezpośrednio do urządzeń kanalizacyjnych, lecz do stacji zlewnej, korzystając z po-
średnictwa podmiotu do tego uprawnionego. 

Przepisy CzystGmU definiują stosunki prawne w następującym zakresie:
1) wytworzenie nieczystości ciekłych na obszarze nieruchomości; 
2) zgromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 
3) odbioru przez podmiot uprawiony do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych;
4) odprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. 

Stosunki prawne, jakie zachodzą po odprowadzeniu nieczystości ciekłych do stacji zlew-
nej, są przedmiotem regulacji innych aktów prawnych, np. PrWod. 

III. Pojęcie właściciela nieruchomości
5. Aby wyjaśnić pojęcie właściciela nieruchomości, należy sięgnąć do regulacji prawnych 
spoza CzystGmU. Okazuje się, że mamy co najmniej kilka rodzajów osób i jednostek 
organizacyjnych, które spełniają wymogi zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 4 CzystGmU. Przede 
wszystkim nasuwają się treści zawarte w KC:
1) właścicielem nieruchomości jest osoba, która spełnia warunki zawarte w art. 140 

KC, czyli może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy (czyli również z nie-
ruchomości) zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, 
w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy oraz rozporządzać rzeczą;

2) właścicielem nieruchomości może być współwłaścicieli, czyli w myśl art. 195 KC 
osoba, której własność tej samej rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) przysługuje 
niepodzielnie, a ponadto, wedle art. 196 KC współwłasność jest albo współwłasno-
ścią w częściach ułamkowych (stosuje się do niej przepisy art. 197–221 KC), albo 
współwłasnością łączną (regulują ją przepisy dotyczące stosunków, z których ona 
wynika, np. współwłasność łączna małżonków);

3) do właścicieli nieruchomości zaliczamy także użytkowników wieczystych, czyli 
osoby fizyczne i osoby prawne, którym w myśl art. 232 § 1 KC można oddać 
w użytkowanie wieczyste grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a położone 
w granicach administracyjnych miast, oraz grunty Skarbu Państwa położone poza 
tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące wła-
sność JST lub ich związków. Co prawda uprawnienia użytkownika wieczystego nie 
są tożsame z uprawnieniami właściciela rzeczy, ale bardzo podobne według przepisu 
art. 233 KC, zgodnie z którym w granicach określonych przez ustawy i zasady współ-
życia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu 
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należącego do JST bądź ich związków w użytkowanie wieczyste użytkownik może 
korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz swoim prawem rozporządzać;

4) art. 252 KC przewiduje konstrukcję użytkowania rzeczy, czyli obciążenia prawem 
do jej używania i pobierania jej pożytków, a art. 253 § 2 KC mówi wprost, że wyko-
nywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. 
Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne posiadające nieruchomości w użytkowaniu 
również można zatem uznać za właścicieli nieruchomości;

5) art. 336 KC określa, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie 
włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak 
użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy 
się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny), posiadacze 
zależni spełniają zatem definicję zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 CzystGmU;

6) art. 338 KC wprowadza pojęcie dzierżyciela, czyli osoby, która faktycznie włada 
rzeczą za kogo innego, czyli dzierżyciel nieruchomości również może wykonywać 
obowiązki i korzystać z części praw właściciela nieruchomości. 

Na koniec przywołajmy jeszcze art. 43 GospNierU, który definiuje termin trwałego za-
rządu nieruchomością, który z kolei jest formą prawną władania nieruchomością przez 
jednostkę organizacyjną. Otóż trwały zarząd może zostać przyznany państwowej lub 
samorządowej jednostce organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej. Celem 
przyznania trwałego zarządu jest umożliwienie jednostce prawidłowego gospodarowa-
nia nieruchomością, co służy skutecznemu wykonywaniu przez nią zadań statutowych. 
W przypadku państwowych jednostek organizacyjnych organem przyznającym trwały 
zarząd nieruchomością jest minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W przypadku JST jest to właściwy 
organ samorządu terytorialnego. W świetle powyższych faktów jednostki posiadające 
nieruchomości w trwałym zarządzie również kwalifikują się jako właściciele nierucho-
mości według art. 2 ust. 1 pkt 4 CzystGmU. 

IV. Pojęcie zbiorników bezodpływowych
6. Definiując w art. 2 ust. 1 pkt 5 CzystGmU zbiorniki bezodpływowe, ustawodawca 
określił tym mianem instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości 
ciekłych w miejscu ich powstawania. Tym razem pojęcie instalacji i urządzeń zostało 
użyte w znaczeniu potocznym, a nie wynikającym z przepisów PrOchrŚrod. Urządzenia 
do gromadzenia nieczystości ciekłych noszą potoczną nazwę szamba. W literaturze 
szambo określa się jako rozwiązanie tymczasowe, ze wskazaniem, że pojawienie się 
przydomowych oczyszczalni ścieków odebrało rację bytu zbiornikom bezodpływowym. 
Niemniej jednak szamba funkcjonują i zapewne jeszcze minie wiele lat, zanim przestaną 
być stosowane, zatem system prawny musi się jakoś do tych urządzeń odnieść.

7. Odpowiednie przepisy zostały zamieszczone w rozporządzeniu WarunkiTechR. 
W dziale II „Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej” znajduje się rozdział 7 
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„Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe”, z którego wynika kilka podstawowych 
zasad mających znaczenie dla wykładni przepisów CzystGmU. Mianowicie:
1) zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowla-

nych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie 
dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie 
środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi (§ 34 
WarunkiTechR);

2) zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych 
oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin 
pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne 
przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wy-
prowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu (§ 35 WarunkiTechR).

Ponadto przepisy WarunkiTechR określają wymagane minimalne odległości zbiorników 
od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, magazynów produktów spożywczych, 
granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego.

V. Pojazdy asenizacyjne
8. Nie mamy w polskim systemie prawnym ustawowej definicji pojazdu asenizacyjnego. 
Można natomiast przyjąć, że jest to pojazd ciężarowy przeznaczony do dostarczania 
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 CzystGmU minister właściwy ds. transportu posiada delegację 
w zakresie określania wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. W rozporządzeniu, które 
wydaje w porozumieniu z ministrem właściwym ds. środowiska, uwzględnione są: 
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne;
2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecnie obowiązującym aktem jest PojAsR.

VI. Obowiązki i opłaty wynikające z CzystGmU 
9. Ustęp 2a komentowanego art. 2 CzystGmU wskazuje procedurę pozwalającą dookre-
ślić adresata obowiązków wynikających z CzystGmU (rozdział 3), w przypadku gdy 
podmiotów posiadających prawa do władania nieruchomością jest kilka. Ustawodawca 
wskazuje, że obowiązki dotyczą każdego podmiotu, który faktycznie włada nieruchomo-
ścią. Ponadto daje zainteresowanym prawo do umówienia się w formie pisemnej co do 
tego, który podmiot jest zobligowany do dopełnienia obowiązków. 

10. Przepis art. 2 ust. 3 CzystGmU rozwiewa wątpliwość co do adresata obowiązków 
w sytuacji, kiedy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w któ-
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rych ustanowiono odrębną własność lokali. Wówczas wykonywanie obowiązków właści-
ciela nieruchomości przypada w udziale:
1) osobie sprawującej zarząd nieruchomością wspólną, jeżeli taki zarząd został wybra-

ny albo
2) właścicielom lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Powyższa norma wynika z przepisów WłLokU (art. 3 oraz 18–21). Otóż właścicielowi 
lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własno-
ścią lokali w przypadku wyodrębnienia własności lokali. Nieruchomością wspólną 
natomiast są grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej 
własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić 
sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności powierzyć zarząd osobie 
fizycznej albo prawnej. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, 
należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 7, do zarządu 
nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy KC (art. 195–221) 
i KPC (art. 617–625) o współwłasności. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami 
niewyodrębnionymi, jest więcej niż 7, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę 
o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może 
być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. 
Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz 
w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Jeśli zarząd zo-
stał wybrany, obciążają go obowiązki właścicieli nieruchomości wskazane w rozdziale 3 
CzystGmU, a jeśli nie został wybrany, obowiązki te obciążają właścicieli lokali.

11. Artykuł 2 ust. 3a CzystGmU precyzuje, jakie należy przyjąć reguły przy określaniu 
wysokości opłat wynikających z przepisów CzystGmU, które ponosi wspólnota mieszka-
niowa i każdy właściciel lokalu:
1) nie ma górnego limitu kwoty opłat ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową;
2) opłatę za odbiór odpadów właściciel lokalu ponosi w takiej części, jaką stanowi 

liczba osób zamieszkujących jego lokal w stosunku do liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość;

	 Przykład

W lokalu mieszka 6 osób, w całej nieruchomości 60 osób, więc na właściciela lokalu przypada 
10% opłaty dla wspólnoty mieszkaniowej.

3)  opłatę za odbiór odpadów właściciel lokalu ponosi w takiej części, jaką stanowi ilość 
wody zużytej przez osoby zamieszkujące jego lokal w stosunku do ilości wody zużytej 
przez wszystkie osoby zamieszkujące nieruchomość;
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	 Przykład

W lokalu zużyto 4 m3 wody, w całej nieruchomości zużyto 50 m3 wody, więc na właściciela 
lokalu przypada 8% opłaty dla wspólnoty mieszkaniowej.

4) opłatę za odbiór odpadów właściciel lokalu ponosi w takiej wysokości, jaka została 
uchwalona od gospodarstwa domowego przez radę gminy;

5) w pozostałych przypadkach właściciel lokalu ponosi opłatę w takiej części, jaka 
odpowiada jego udziałowi w nieruchomości wspólnej. 

VII. Zwolnienie z obowiązków wynikających z CzystGmU
12. W art. 2 ust. 3b CzystGmU mamy wyłączenie z obowiązków właściciela nieruchomo-
ści, jakie nakłada CzystGmU. Obejmuje ono:
1) osoby, którym służą spółdzielcze prawa do lokalu, 
2) osoby faktycznie zamieszkujące lokale należące do spółdzielni mieszkaniowych. 

Obowiązki ciążą na samej spółdzielni mieszkaniowej, która rozlicza się we własnym 
zakresie z powyższymi osobami.

	 Ważne

Z obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z CzystGmU są zwolnione:

1)  osoby, którym służą spółdzielcze prawa do lokalu, 

2)  osoby faktycznie zamieszkujące lokale należące do spółdzielni mieszkaniowych. 

VIII. Delegacja ustawowa
13. W myśl przepisu art. 2 ust. 4 CzystGmU ustawodawca przyznaje ministrowi właści-
wemu ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa delegację do określenia warunków wprowadzania nieczystości ciekłych 
do stacji zlewnych. Właściwym aktem, wydanym w porozumieniu z ministrem właści-
wym ds. środowiska, jest WprowNieczystR. 


