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Wprowadzenie
Gdy w 2017 r. trafiło w Państwa ręce wydanie pierwsze komentarza, głównym zagadnieniem 
w nim omawianym były regulaminy utrzymania czystości i porządku. Dla Autorów komentarza 
jednym z celów publikacji było wyposażenie Czytelnika w wiedzę służącą tworzeniu norm prawa 
miejscowego według reguł dobrej i poprawnej legislacji.

Z kolei w wydaniu drugim, które ukazało się w 2019 r., skupiono się na zmianach, które wpro‑
wadzono w latach 2017–2019. Przy czym najbardziej obszerna była nowelizacja wprowadzona 
ustawą z 19.7.2019 r. Autorom chodziło przede wszystkim o przygotowanie Czytelników na wcho‑
dzące w życie zmiany.

Nie inaczej jest w przypadku wydania trzeciego, które właśnie trafiło do Państwa rąk. W latach 
2020–2021 nie obyło się bez kolejnych zmian w komentowanej ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Szczególnie istotna jest ustawa z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o utrzyma‑
niu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1648). W tej nowelizacji:
1) określono zakres obowiązków wytwórców odpadów – dotychczas właściciele lokali mieszkal‑

nych w budynkach wielolokalowych oraz faktycznie zamieszkujący te lokale byli wyłączeni 
z odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku;

2) wprowadzono możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa‑
dami komunalnymi oraz ponoszeniu tej opłaty przez właścicieli lokali lub osoby faktyczne 
zamieszkujące lokale w budynkach wielolokalowych – dzięki temu gmina uzyska możliwość 
odejścia od stosowania odpowiedzialności zbiorowej i rozliczania z obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów mieszkańców wytwarzających odpady;

3) uszczegółowiono i zracjonalizowano proces wyłączania się właściciela nieruchomości z syste‑
mu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz proces powrotu do tego 
systemu;

4) wskazano – jako kluczowe w hierarchii postępowania z odpadami – przygotowanie do po‑
nownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających 
w procesie sortowania;

5) doprecyzowano obowiązki gminy w zakresie odbierania bioodpadów;
6) wprowadzono opcję oznakowania worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunal‑

nych w celu identyfikacji gospodarstw domowych;
7) doprecyzowano sposoby naliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi;
8) ustalono nową stawkę maksymalną, na podstawie której ustala się maksymalną wysokość 

opłaty za pojemnik lub worek.

Co więcej, przepisy nowelizacji zostały podzielone ze względu na termin ich wejścia w życie: część 
przepisów weszła w życie 23.9.2021 r., zaś pozostałe wejdą w życie 1.1.2022 r.

W trzecim wydaniu komentarza jego Autorzy postawili sobie za cel przygotowanie Czytelników 
na zmiany, zarówno na te, które weszły w życie we wrześniu, jak i te, które zaczną obowiązywać 
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od nowego roku. Ponadto publikacja, oprócz komentarza do CzystGmU, zawiera wzory naj‑
ważniejszych formularzy w zakresie utrzymania czystości i porządku. W ten sposób Czytelnicy 
uzyskają wsparcie w tworzeniu dokumentacji potrzebnej do realizacji obowiązków wynikających 
z komentowanej ustawy.

Ciągłe zmiany w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach mogą być potraktowane jako 
kolejny, żmudny obowiązek do wykonania, ale na sprawę należy spojrzeć szerzej. Nawet jedna 
osoba bardziej dbająca o zwiększenie udziału w gospodarce ilości surowców wtórnych przyczynia 
się do ochrony środowiska oraz dbałości o czystość w swoim otoczeniu. A segregując śmieci, wpły‑
wamy nie tylko na swoje otoczenie, ale i na cały ekosystem. Prawo do czystego środowiska, jako 
dobro osobiste, powoli staje się faktem.

Agnieszka Jezierska ‑Markocka

Michał Markocki
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