
CZĘŚĆ 1. 
Podstawy prawne i uczestnicy 

systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi





3

1. Ramy prawne. Ogólna 
charakterystyka nowego systemu 
gospodarki odpadami 
komunalnymi

1.1. Dyrektywy unijne oraz zmiany 
w prawodawstwie krajowym
Dnia 12.12.2008  r. weszła w życie dyrektywa 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.Urz. WE L 312 z 22.11.2008 r., s. 3) – 
dalej dyrektywa 2008/98/WE, zastępując dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2006/12/WE z 5.4.2006 r. w sprawie odpadów (Dz.Urz. WE L 114 z 27.4.2006 r., s. 9) – 
dalej dyrektywa 2006/12/WE. Wprowadziła ona dodatkowe wymogi w zakresie sposobu 
postępowania z odpadami, w tym w zakresie wymaganego poziomu odzysku niektórych 
odpadów oraz dotyczące masy odpadów przekazywanych na składowiska. Zobligowała 
ona Polskę do transpozycji zawartych w niej przepisów najpóźniej do 12.12.2010 r.

Przepisy dyrektywy 2008/98/WE wyznaczyły ambitne, szczególnie w polskich realiach, 
cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów i uzyskania określonych efektów ekolo-
gicznych. Nakazują one państwom członkowskim m.in.:
– wprowadzenie od 2015 r. selektywnego zbierania co najmniej papieru, metali, two-

rzyw sztucznych i szkła,
– osiągnięcie do 2020  r. przygotowania do  ponownego użycia i  recyklingu odpadów 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych na poziomie 
minimum 50% wagowo, 

– osiągnięcie do 2020 r. przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego od-
zysku odpadów materiałów budowlanych i  rozbiórkowych na poziomie minimum 
70% wagowo.
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Z kolei dyrektywa Rady 1999/31/WE z 26.4.1999 r. w sprawie składowania odpadów 
(Dz.Urz. UE L 182 z 16.7.1999 r., s. 1, ze zm.) – dalej dyrektywa 1999/31/WE, zobligowa-
ła Polskę do zredukowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kie-
rowanych do składowania:
– do 16.7.2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunal-

nych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.,
– do 16.7.2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunal-

nych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.,
– do 16.7.2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunal-

nych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

Potrzeba stosunkowo szybkiego sprostania tym wyśrubowanym wymogom oraz ko-
nieczność transpozycji ww. dyrektyw do krajowego porządku prawnego skłoniły pol-
skiego prawodawcę do zmodyfikowania zasad gospodarowania odpadami komunalnymi 
określonych ustawą z  13.9.1996  r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach 
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) – dalej: CzystPorządkU. Założono, poniekąd słusz-
nie, że spełnienie ww. progów jest możliwe jedynie wówczas, gdy obowiązek ich zacho-
wania spocznie na jednym podmiocie. W  konsekwencji z  początkiem 2012 r., wraz 
z wejściem w życie ustawy z 1.7.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) – dalej: Czyst-
PorządkUN, przekazano gminie władztwo nad wytworzonymi na jej terenie odpadami, 
zobowiązując ją do osiągnięcia w kolejnych latach określonych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowa-
nia. Przekazaniu gminom władztwa nad wytworzonymi na ich terenie odpadami komu-
nalnymi towarzyszyło nałożenie na nie dodatkowych obowiązków w zakresie organiza-
cji systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z których część musiała zostać spełnio-
na z początkiem 2013 r., a część od połowy 2013 r.

Zakres zmian, które wprowadziła dyrektywa 2008/98/WE w  stosunku do uprzednio 
obowiązujących wymogów dyrektywy 2006/12/WE, wymagał znacznie bardziej kom-
pleksowej modyfikacji polskich ram prawnych dotyczących gospodarki odpadami, niż 
wynikało to z wchodzącej w życie w 2012 r. CzystPorządkUN. Obejmuje on, obok usta-
nowienia ww. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku in-
nymi metodami, także m.in.:
– modyfikację definicji odpadów, odzysku, unieszkodliwiania, 
– zmianę dotychczasowej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, 
– położenie nacisku na podniesienie wartości ekonomicznej odpadów (odzysk oraz 

wykorzystanie odzyskanych materiałów w celu ochrony zasobów naturalnych) i zo-
bowiązanie państw członkowskich do podejmowania wszelkich działań umożliwia-
jących wspieranie ponownego wykorzystania produktów i przygotowanie do działań 
z tym związanych,

– wprowadzenie pojęcia produktu ubocznego, 
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– ustanowienie kryteriów właściwych dla utraty statusu odpadu,
– wprowadzenie obowiązków w zakresie opracowywania programu zapobiegania po-

wstawaniu odpadów,
– wprowadzenie wymogu okresowych kontroli m.in. podmiotów dokonujących proce-

sów przetwarzania odpadów i podmiotów zawodowo zajmujących się zbieraniem lub 
transportem odpadów oraz 

– wiele innych zmian. 

Powinny one być wprowadzone do przepisów krajowych państw członkowskich w termi-
nie do 12.12.2010 r. W związku z niezachowaniem przez Polskę tego terminu Komisja 
Europejska 26.6.2012  r.  złożyła na nasz kraj skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Należy przypuszczać, że jej skutkiem było przyspieszenie prac nad nową ustawą o odpa-
dach oraz jej uchwalenie z końcem 2012 r. Nowa ustawa o odpadach, obok dyrektywy 
2008/98/WE, transponuje także m.in. następujące przepisy:
–  dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.9.2006 r. w sprawie ba-

terii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 
91/157/EWG (Dz.Urz. UE L 266 z 26.9.2006 r., s. 1, ze zm.);

–  dyrektywę 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  27.1.2003  r. w  sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego (Dz.Urz. WE L 37 z 13.2.2003 r., 
s. 24, ze zm.);

–  dyrektywę Rady 2000/76/WE z  4.12.2000  r. w  sprawie spalania odpadów (Dz.Urz. 
WE L 332 z 28.12.2000 r., s. 91, ze zm.);

–  dyrektywę Rady 1999/31/WE z  26.4.1999  r. w  sprawie składowania odpadów 
(Dz.Urz. WE L 182 z 16.7.1999 r., s. 1, ze zm.);

–  dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  20.12.1994  r. w  sprawie 
opakowań i  odpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 365 z  31.12.1994 r., s.  10, 
ze zm.) – dalej: dyrektywa 94/62/WE;

–  dyrektywę Rady 91/271/EWG z 21.5.1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komu-
nalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.5.1991r., s. 40, ze zm.).

Część norm dyrektywy 94/62/WE (w szczególności dotyczących osiągnięcia do 2014 r. 
poziomu recyklingu w wysokości 55% ilości opakowań wprowadzonych do obrotu) zo-
stanie zapewne w  najbliższym czasie wprowadzona do polskiego porządku prawnego 
ustawą o  gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi, która ma zastąpić 
obowiązującą obecnie ustawę z 11.5.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) i której rządowy projekt rozpatrywany jest obecnie 
przez Sejm. 
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1.2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach
Ramy prawne gospodarowania w  gminie odpadami komunalnymi określa przede 
wszystkim CzystPorządkU. Jej przepisy regulują m.in. zakres zadań i  obowiązków 
uczestników gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zada-
nia gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości oraz warunki wykonywania działalno-
ści w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów. 

Do 2012 r. normy CzystPorządkU skupiały się w omawianym obszarze przede wszyst-
kim na obowiązkach właścicieli nieruchomości, którzy odpowiedzialni byli za zawarcie 
umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie podmiotem, posia-
dającym zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na prowadzenie takiej 
działalności. Gmina de facto sprawowała głównie funkcje regulacyjne i nadzorcze pole-
gające m.in. na:
– weryfikacji, czy wszyscy właściciele nieruchomości wywiązali się z obowiązku zawar-

cia umów na odbiór odpadów oraz organizacji odbioru odpadów z nieruchomości, 
których właściciele nie zawarli tych umów;

– ustalaniu stosowanych w gminie górnych stawek opłat (cen) za odbiór odpadów ko-
munalnych;

– ustanawianiu zasad postępowania z odpadami komunalnymi w  regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy.

Sposób, w jakim firmy wywozowe ustalały cenę usługi za odbiór odpadów komunalnych 
z  nieruchomości (tj.  z  uwzględnieniem ilości tych odpadów), sprzyjał pojawianiu się 
dzikich wysypisk, spalaniu odpadów w piecach c.o., wywożeniu ich do lasów itp. Co wię-
cej, gminy nie miały realnego wpływu na sposób zagospodarowania odpadów odebra-
nych od właścicieli nieruchomości. Jedynym instrumentem, którym dysponowały w tym 
względzie, było określenie w  regulaminie utrzymania czystości i  porządku na terenie 
gminy maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do-
puszczonych do składowania na składowiskach odpadów.

1.2.1. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z lipca 2011 r.
Z uwagi na niewielką skuteczność dotychczasowych regulacji w zakresie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, potrzebę uszczelnienia systemu gospodarki tymi odpada-
mi oraz konieczność osiągnięcia wymaganego dyrektywą 2008/98/WE poziomu odzy-
sku niektórych odpadów oraz poziomu ograniczenia masy niektórych odpadów przeka-
zywanych na składowiska w  dniu 1.7.2011  r. Sejm przyjął ustawę o  zmianie ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
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Nr 152, poz. 897) – dalej: CzystPorządkUN. Zasadnicza część jej przepisów weszła w ży-
cie z początkiem 2012 r., radykalnie zmieniając podział zadań poszczególnych uczestni-
ków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 y  Nowe obowiązki gmin

Z dniem 1.1.2012 r. władztwo nad wytworzonymi na terenie gminy odpadami komunal-
nymi przekazane zostało gminom, na które nałożono wiele dodatkowych obowiązków 
i uprawnień w zakresie zorganizowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Wprowadzone CzystPorządkUN zmiany obejmują m.in.:
–  zobligowanie gmin do zorganizowania, najpóźniej od 1.7.2013 r., odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, na 
których zamieszkują mieszkańcy, oraz od właścicieli pozostałych położonych na te-
renie gminy nieruchomości generujących odpady komunalne (jeśli rada gminy po-
stanowiła o  objęciu ich tym odbiorem), a  także określenie procedur determinują-
cych sposób realizacji tego zadania przez gminę. Do końca 2011  r. przejęcie przez 
gminy od właścicieli nieruchomości ich obowiązków w  zakresie zapewnienia od-
bioru odpadów komunalnych wymagało przeprowadzenia referendum gminnego. 
Od 1.7.2013 r. przejęcie to nastąpi z mocy prawa (w stosunku do nieruchomości za-
mieszkałych) oraz, ewentualnie, na podstawie uchwały rady gminy (w stosunku do 
nieruchomości niezamieszkałych);

–  nałożenie na właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę sys-
temem odbioru odpadów komunalnych obowiązku uiszczania na rzecz gminy opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obowiązku składania deklaracji o jej 
wysokości. Do końca 2011 r. właściciele nieruchomości mieli obowiązek samodziel-
nie zawierać umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Po 1.7.2013 r. obowiązek ten spoczy-
wać będzie wyłącznie na właścicielach nieruchomości nieobjętych zorganizowanym 
przez gminę odbiorem;

–  zobligowanie rady gminy do podjęcia uchwał w  sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawek tej opłaty, 
ustalenia zasad i terminu jej płatności, zakresu usług świadczonych w zamian za tę 
opłatę i wzoru deklaracji o wysokości tej opłaty oraz nadanie radom gmin uprawnień 
do stanowienia kilku innych aktów prawa miejscowego regulujących gminny system 
gospodarki odpadami komunalnymi;

–  zwiększenie zakresu obowiązków gmin w zakresie ustanowienia selektywnego zbie-
rania odpadów (co najmniej we wskazanych w CzystPorządkU frakcjach), nałożenie 
na gminy obowiązku tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów, osiągnię-
cia w kolejnych latach określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponow-
nego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (zadania w tym za-
kresie zawierał uchylony wraz z wejściem w życie CzystPorządkUN art. 16a ustawy 
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z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) – dalej: stara 
OdpadU;

–  nałożenie na gminy obowiązku zapewnienia budowy, utrzymania i  eksploatacji re-
gionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz określenie obo-
wiązków prowadzącego taką instalację oraz prowadzącego tzw. instalację zastęp-
czą (zastąpił on zadanie gminy z uchylonego art. 16a starej OdpadU, które odnosi-
ło się do instalacji i  urządzeń do odzysku i  unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych, również wspólnych z przedsiębiorcami. Przepis ten dopuszczał realizację ob-
jętego nim obowiązku poprzez zapewnienie przedsiębiorcom warunków do budowy, 
utrzymania i eksploatacji tych instalacji i urządzeń); 

–  wprowadzenie rejestru działalności regulowanej w miejsce zezwoleń na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ustanowienie wymagań 
dla uzyskania wpisu do tego rejestru;

–  wprowadzenie ograniczeń w zakresie miejsca, do którego podmiot odbierający odpa-
dy komunalne może przekazywać niektóre odpady, w tym nakazanie przekazywania 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sorto-
wania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania wyłącznie do tzw. in-
stalacji regionalnych oraz, w ściśle określonych okolicznościach, wyjątkowo do tzw. 
instalacji zastępczych;

–  ustanowienie obowiązków sprawozdawczych gmin dotyczących realizacji zadań z za-
kresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz obowiązków sprawozdawczych mar-
szałka województwa i  podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości;

–  nadanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta jasno określonych upraw-
nień i obowiązków w zakresie kontroli gospodarki odpadami komunalnymi w gmi-
nie oraz ustanowienie kar pieniężnych za naruszenia popełnione w tym obszarze;

–  nałożenie na gminy wielu obowiązków nadzorczych w zakresie gospodarowania od-
padami komunalnymi, obowiązku sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych 
na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

 y  Termin wypełnienia nowych obowiązków

Większość zmian wprowadzanych CzystPorządkUN zaczęła obowiązywać z początkiem 
2012 r., przy czym z uwagi na konstrukcję jej przepisów przejściowych część z nich na-
brała praktycznego znaczenia dla uczestników systemu gospodarki komunalnej od 
1.1.2013 r. lub dopiero nabierze od 1.7.2013 r. 

Przepisy przejściowe CzystPorządkUN obligują bowiem organy gmin do:
–  podjęcia podstawowego pakietu uchwał regulujących zasady funkcjonowania nowe-

go gminnego systemu odpadami komunalnymi do końca 2012 r.;
–  zapewnienia wejścia w życie tych uchwał nie później niż z dniem 1.7.2013 r.;
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–  zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy (oraz pozostałych nieruchomości, jeśli rada gminy 
postanowiła o objęciu ich tym odbiorem) z dniem wejścia w życie pakietu uchwał re-
gulujących zasady funkcjonowania nowego gminnego systemu odpadami komunal-
nymi, lecz nie później niż z dniem 1.7.2013 r. 

Pomimo stosunkowo długiego vacatio legis, na jaki zdecydował się prawodawca, 
uchwalając CzystPorządkUN, w wielu gminach może i tak dojść do niezachowania 
tych ustawowo narzuconych terminów. 

 y  Opóźnienia w wypełnianiu obowiązków

Do stycznia 2013 r. kilkanaście dużych miast (np. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk), 
a  w  niektórych województwach nawet 1/3 wszystkich gmin nie podjęło wymaganych 
przepisami CzystPorządkU uchwał. Co więcej, tam gdzie uchwały te podjęto, ich treść 
czasem jest wadliwa ze względu na niezgodność z prawem, brak wewnętrznej spójności 
lub poprzez wprowadzenie niefunkcjonalnych lub ekonomicznie nieracjonalnych roz-
wiązań.

Wyboru podmiotu, który będzie świadczył usługę, polegającą na odbiorze odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę odbio-
rem (i ewentualnie także usługę polegającą na zagospodarowaniu tych odpadów), doko-
nano do końca 2012 r. tylko w nielicznych gminach. Opóźnienia te wynikają w dużej 
mierze z niedoskonałości przepisów wprowadzonych do CzystPorządkU jej nowelizacją 
z 1.7.2011 r. Środowiska samorządowe najczęściej zarzucały tym przepisom:
1. brak elastyczności zasad ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i brak możliwości powiązania jej (dla nieruchomości zamieszkałych) 
z ilością odbieranych odpadów komunalnych – stanowiący barierę dla ustanowienia 
przez gminę racjonalnych zasad ustalania wysokości tych opłat;

2. niejednoznaczność i brak zdefiniowania niektórych stosowanych w CzystPorządkU 
pojęć (np. mieszkańca, gospodarstwa domowego)  – stanowiące przeszkodę przy 
kształtowaniu na ich podstawie treści aktów prawa miejscowego i utrudniające ich 
późniejsze stosowanie;

3. wprowadzenie daleko idących ograniczeń w  zakresie możliwego sposobu realizacji 
przez gminę zadania:
a)  odbioru odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości,
b)  budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania od-

padów komunalnych, 
w szczególności dotyczących realizacji tych zadań za pomocą własnych jednostek orga-
nizacyjnych lub ich zlecania z pominięciem procedury przetargowej spółkom gminnym;

4. brak podstaw prawnych do ustanowienia inkasa w stosunku do opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, deficyt kompetencji wójta, burmistrza lub prezyden-
ta miasta w odniesieniu do egzekucji tych opłat;
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5. niemożność objęcia opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi świadczo-
nych na rzecz właścicieli nieruchomości usług w zakresie zapewnienia pojemników 
na odpady i utrzymania tych pojemników w należytym stanie.

1.2.2. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ze stycznia 2013 r. 
Pomimo formułowania przez gminy przez wiele miesięcy postulatów zmiany obowiązu-
jących od 2012 r. przepisów CzystPorządkU, a nawet zaskarżania tych przepisów do Try-
bunału Konstytucyjnego, Ministerstwo Środowiska nie zdecydowało się na przygotowa-
nie kolejnej nowelizacji.

Jednak w obliczu ujawniających się coraz większych problemów z terminowym i efektyw-
nym wdrażaniem w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Senat 
zdecydował się, przy okazji prac nad nową ustawą o odpadach, na zaproponowanie wpro-
wadzania zmian do norm CzystPorządkU i  przepisów przejściowych CzystPorządkUN. 
Z uwagi na zarzut niekonstytucyjności proponowanej przez Senat ścieżki legislacyjnej mo-
dyfikacje proponowane przy pracach nad nową ustawą o odpadach zostały objęte odrębną 
inicjatywą ustawodawczą – mianowicie senackim projektem z 12.12.2012 r.

Ustawa z 25.1.2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. poz. 228) – dalej: senacka nowelizacja, została przyjęta przez Sejm w trybie pil-
nym, bez przeprowadzenia konsultacji ze środowiskiem samorządowym. Wprowadzone 
nią zmiany obowiązują od 6.3.2013 r. 

W senackiej nowelizacji uwzględniono jedynie część zgłaszanych przez środowisko sa-
morządowe postulatów, mianowicie:
–  umożliwiono podjęcie przez radę gminy decyzji o włączeniu usługi wyposażenia nie-

ruchomości w  pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzy-
mywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i tech-
nicznym do zakresu usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości świadczonej w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi;

–  dopuszczono stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na obszarze gminy;

–  wprowadzono możliwość zróżnicowania stawek opłaty;
–  umożliwiono wprowadzanie zwolnień przedmiotowych i  ustanawiania dopłat dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
–  umożliwiono szczegółowe określanie zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi;
–  dopuszczono możliwość zarządzenia przez radę gminy poboru opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa;
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–  wprowadzono możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

–  nadano wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta status organu egzekucyjnego 
uprawnionego do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egze-
kucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

–  postanowiono, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy z zakresu zapewnienia czystości 
i porządku na terenie gminy i tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania 
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią, co najmniej w czę-
ści, dochód związku międzygminnego – odpowiednio do zakresu przejętych przez 
związek międzygminny zadań;

–  umożliwiono pokrycie przez gminę z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbie-
rania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowied-
nim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

–  postanowiono, że jeśli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nie-
ruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, obliczana jest na podstawie powierzchni lokalu, to w stosunku do czę-
ści nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, podstawą obliczania opłaty 
jest powierzchnia użytkowa lokalu.

Wraz z wprowadzeniem ww. zmian ustawodawca zdecydował się na utrzymanie w mocy 
podjętych przed 6.3.2013  r. uchwał w  sprawie wyboru metody ustalania wysokości 
i określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia staw-
ki opłaty za pojemnik o  określonej pojemności oraz ustanowienia wzoru deklaracji 
o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj.  uchwał z  art.  6k 
ust.  1 i  z  art.  6n ust.  1 CzystPorządkU) do czasu podjęcia uchwał uwzględniających 
zmiany wprowadzone senacką nowelizacją CzystPorządkU.

Mimo pierwotnych zamiarów, prawodawca nie zdecydował się omawianą noweliza-
cją na przesunięcie o miesiąc, tj. do końca stycznia 2013 r., terminu na podjęcie pa-
kietu uchwał regulujących zasady funkcjonowania nowego gminnego systemu odpa-
dami komunalnymi. Ostateczny termin wejścia w  życie tych uchwał, jak również 
ostateczny termin zorganizowania przez gminę odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości także nie uległ zmianie i jest nim nadal 1.7.2013 r.

Omawiana nowelizacja nie powoduje obowiązku korygowania innych uchwał podej-
mowanych na podstawie przepisów CzystPorządkU. Celowość dokonywania tych 
zmian, w szczególności dotyczących zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikać może z dostępności nowych, 
niekiedy znacznie korzystniejszych dla gmin rozwiązań ustawowych.
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Na koniec należy zauważyć, że senacka nowelizacja nie uwzględniła często podnoszone-
go przez środowiska samorządowe postulatu umożliwienia realizacji przez gminę zada-
nia zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
–  za pomocą własnych jednostek organizacyjnych,
–  za pomocą spółek gminnych, z pominięciem przetargu.

Wprowadzenie możliwości bezprzetargowego zlecania przez gminę własnej spółce od-
bioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub odbioru i zagospodaro-
wana tych odpadów proponowano, bezskutecznie, na etapie prac nad senacką noweliza-
cją. Postulat ten jest zawarty nadal w  2 poselskich projektach, wniesionych do Sejmu 
jeszcze we wrześniu 2012 r.

Normy CzystPorządkU nakazujące zorganizowanie przetargu w omawianym zakresie są 
również przedmiotem wniesionego do Trybunału Konstytucyjnego przez Radę Miejską 
Inowrocławia i popartego przez ponad tysiąc gmin wniosku o stwierdzenie ich niezgod-
ności z  Konstytucją RP. Postępowanie w  tym zakresie zostało wszczęte na początku 
stycznia br. 

1.2.3. Akty wykonawcze
Na podstawie obowiązujących od 2012 r. przepisów CzystPorządkU wydane zostały na-
stępujące akty wykonawcze:
–  rozporządzenie  Ministra Środowiska z  11.1.2013 r w  sprawie szczegółowych wy-

magań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(Dz.U. poz. 122); 

–  rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.5.2012 r. w sprawie poziomów ogranicze-
nia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 
poz. 676);

–  rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.5.2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych (Dz.U. poz. 645);

–  rozporządzenie Ministra Środowiska z  15.5.2012  r. w  sprawie wzorów sprawozdań 
o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz re-
alizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. poz. 630);

–  rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.3.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych (Dz.U. poz. 299).

Ponadto od 2002 r. obowiązują:
–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla po-

jazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617);


