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W dniu 6 marca 2013 r. weszła w życie ustawa z 25.1.2013 r. o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. poz. 228) – dalej: senacka nowelizacja. 
Wprowadziła ona wiele istotnych zmian w  kształcie powstającego aktualnie w  każdej 
gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jej przepisy umożliwiają 
uelastycznienie systemu naliczania opłat pobieranych w ramach tego systemu, rozwiązu-
je ona niektóre inne zgłaszane przez środowisko samorządowe problemy  – stanowiąc 
niejako doraźne remedium na występujące kłopoty związane ze stosowaniem wprowa-
dzanych z początkiem 2012 r. przepisów.

Akty prawa miejscowego konstytuujące w gminie nowe zasady odbioru odpadów komu-
nalnych musiały zostać uchwalone do końca 2012 r. Rady gmin w tym terminie powinny 
były przyjąć pakiet uchwał stanowiących zręby nowego gminnego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. System musi zacząć funkcjonować najpóźniej z począt-
kiem lipca 2013 r., niezależnie od tego, czy organy gmin wypracowały niezbędne rozwią-
zania w  tym zakresie, czy też nie. Jego wdrożenie poprzedzać musi przeprowadzenie 
przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbiór 
i  zagospodarowanie tych odpadów oraz podpisanie umowy z  wyłonionym w  ramach 
przetargu podmiotem.

W tej sytuacji jednym z podstawowych kryteriów, jakimi kierowano się przy opraco-
wywaniu niniejszej książki, stał się czynnik czasu. W szczególności w ocenie autorów 
niezwykle ważne stało się zapewnienie jej aktualności. Wymóg ten został spełniony, 
gdyż publikacja uwzględnia stan prawny na 6 marca 2013 r. 

Opracowanie omawia założenia nowego systemu z różnych punktów widzenia. Wpro-
wadzanie „rewolucji śmieciowej”, mimo że znajduje się dopiero w jej początkowej fazie, 
wzbudza na tyle duże emocje, że postanowiono przeanalizować wynikające z niej konse-
kwencje dla wszystkich podmiotów uczestniczących w nowym systemie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 

Część pierwsza książki zawiera ogólną charakterystykę nowego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w pierw-
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szych miesiącach 2013 r. Ma ona charakter compendium wiedzy, obejmującego infor-
macje stanowiące podstawę do późniejszych, pogłębionych rozważań.

Po omówieniu w  rozdziale pierwszym podstaw prawnych zawartych w  szczególności 
w przepisach znowelizowanej ustawy 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, oraz w normach 
nowej ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) – dalej: nowa OdpadU, 
dokonano próby oceny skutków stosowania wprowadzanych nimi regulacji dla:
– samorządowych województw,
– gmin,
– właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne,
– podmiotów odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne.

Zagadnieniom tym poświęcono rozdziały 2–5, w których omówiono podstawowe obo-
wiązki podmiotów uczestniczących w  nowym systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, zwracając uwagę na kłopoty, jakie mogą być ich udziałem – szczegól-
nie w pierwszych miesiącach funkcjonowania tego systemu. Należy zauważyć, że analiza 
obowiązujących przepisów z punktu widzenia tych podmiotów wykazuje, jak dalece in-
teresy gmin, firm wywozowych i właścicieli nieruchomości mogą być od siebie odległe 
lub nawet kompletnie sprzeczne. W pewnym sensie tę część książki można porównać do 
opisywania konkretnego zdarzenia z punktu widzenia różnych jego uczestników, umoż-
liwiającego osobie postronnej, zapoznającej się z tymi relacjami, wyrobienie sobie zda-
nia o prawdziwym przebiegu tego zdarzenia.

W tej części zwrócono także uwagę na sposoby, za pomocą których gmina realizować 
może nowo nałożone na nią obowiązki. W szczególności uwzględniona została sytu-
acja gminnych jednostek organizacyjnych i posiadanych przez gminę spółek prawa han-
dlowego – dotychczas prowadzących działalność w obszarze gospodarowania odpadami 
komunalnymi, a także omówiono metody, w jakich gminy mogą wspólnie realizować za-
dania nałożone na nie przepisami CzystPorządkU.

W kolejnych czterech częściach książki, zaproponowano „spojrzenie” na system ze 
szczególnym uwzględnieniem interesów gminy, która jest głównym uczestnikiem 
nowego systemu i z dniem 1 lipca 2013 r. staje się właścicielem wytworzonych na jej 
obszarze odpadów komunalnych. 

W części drugiej skoncentrowano się na omówieniu treści uchwał regulujących 
gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi (zarówno tych obligatoryj-
nych, jak i tych, które mogą, ale nie muszą być w danej gminie przyjęte). Jak wiadomo, 
działania legislacyjne polegające na ustanowieniu konkretnych aktów prawa miejscowe-
go obowiązującego na terenie każdej gminy są podstawą funkcjonowania w gminie sys-
temu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należało je poprzedzić okresem – cza-
sem nawet kilkumiesięcznym – poświęconym na badania, analizy i wyliczenia parame-
trów przyszłego systemu.
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Zawarte w tej części uwagi dotyczące błędów popełnianych dotychczas przez organy sta-
nowiące przy kształtowaniu ram prawnych nowego systemu, szczególnie w warunkach 
wejścia w życie senackiej nowelizacji, mogą być przydatne nie tylko gminom, które do-
konywać będą korekt przyjętych już regulacji, ale także gminom, które dopiero teraz po-
dejmować będą przedmiotowy pakiet uchwał. 

Nieumiejętne ukształtowanie norm aktów prawa miejscowego może spowodować 
funkcjonalną i finansową niewydolność systemu. Co więcej, z analizy podjętych do tej 
pory uchwał wynika, że część z nich obarczona jest wadami, często na tyle istotnymi, że 
mogą one stanowić podstawę do stwierdzenia ich nieważności. O ile wystąpienie takiej 
okoliczności jeszcze przed lipcem 2013 r. jest bardzo kłopotliwe, w szczególności utrud-
nia przeprowadzenie wspomnianych już przetargów, o tyle konsekwencje stwierdzenia 
nieważności uchwał regulujących kwestię przychodów gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi polegające na konieczności zwrotu już pobranych od właści-
cieli nieruchomości opłat mogą być dla wielu gmin obciążeniem nie do udźwignięcia. 
Skutki takie powodować może również brak wewnętrznej spójności poszczególnych 
uchwał, który zazwyczaj nie jest eliminowany na etapie badania ich legalności przez or-
gan nadzoru ogólnego i ujawni się dopiero w czasie ich obowiązywania.

Dlatego też jeszcze przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi należy ponownie przeanalizować treść podjętych w tym zakresie 
aktów prawa miejscowego i skorygować wszelkie ujawnione w nich nieścisłości i błę-
dy. Z chwilą, gdy zaczną one obowiązywać i skutkować będą koniecznością ponoszenia 
przez mieszkańców gminy obciążeń finansowych, staną się z pewnością przedmiotem 
szczegółowej oceny ze strony właścicieli nieruchomości. 

Część trzecia obejmuje zagadnienia związane z  ekonomiką systemu w  kontekście 
ograniczeń dotyczących kierunków wydatkowania środków z opłat, potrzeb samofi-
nansowania się systemu i  okoliczności, w  jakich system zostaje wdrożony. Termin 
jego uruchomienia w drugiej połowie 2013 r. jest, z punktu widzenia gmin, niefortunny. 
W pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu jego koszty będą znacznie wyż-
sze. Wynikać to będzie chociażby z konieczności sfinansowania początkowych kosztów 
inwestycyjnych oraz czasowego wzrostu ilości przekazywanych do odbioru odpadów 
(będącego reakcją na ryczałtowy charakter opłat). Te zwiększone koszty przekładają się 
natomiast na większe obciążenia nakładane na właścicieli nieruchomości, przejawiające 
się w szczególności w wyższych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Gdyby nowe obowiązki gminy zostały nałożone na gminę na początku kadencji 
jej organów, ten najcięższy okres mógłby zostać z czasem zapomniany przez wyborców. 
Ewentualna możliwość późniejszego obniżenia opłat działałaby wręcz na korzyść osób 
zasiadających w organach gminy. Obecnie jednak te największe obciążenia przypadają 
na rok bezpośrednio poprzedzający rok wyborczy, co zmusi zapewne organy gmin do 
stosowania przy ustalaniu zasad naliczania opłat pewnych zabiegów łagodzących nega-
tywne nastroje mieszkańców. Zapobieżenie radykalnemu wzrostowi opłat, jakie zobligo-
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wani będą ponosić właściciele nieruchomości w okresie wdrożenia nowych zasad gospo-
darowania odpadami komunalnymi, można teoretycznie uzyskać poprzez początkowe 
dodatkowe zasilenie systemu środkami z budżetu gminy. Jednak od 2014 r. obowiązywać 
zaczynają nowe, zaostrzone reguły dyscyplinujące gospodarkę finansową, co w połącze-
niu z nałożonymi w ostatnich latach na gminy dodatkowymi obowiązkami uniemożliwi 
większości z nich dofinansowanie systemu.

Pomimo założeń, że system ma się finansować samodzielnie, to na podstawie dotychcza-
sowych doświadczeń w tym względzie można stwierdzić, że w większości gmin trzeba 
będzie zagwarantować w budżetach stosowne kwoty wydatków (niepokrytych wpływa-
mi z opłat) przeznaczonych na ten cel. W tej części zaprezentowano również przykła-
dowe sposoby oceny zdolności gminy do ponoszenia takich dodatkowych wydatków 
oraz zaproponowano sposoby ustalenia łącznych kwot, jakie będą konieczne do za-
pewnienia funkcjonowania systemu. 

Z kolei w części czwartej omówiono podstawowe cechy postępowania przetargowe-
go, które gmina musi przeprowadzić w  celu wyłonienia wykonawcy dokonującego 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponadto zaprezentowano w niej 
przykładowy sposób ustalania wartości szacunkowej zamówienia. W tej części zwróco-
no także uwagę na główne postanowienia, jakie muszą być zawarte w umowie koń-
czącej przedmiotowe postępowanie. Analizę powyższych problemów prowadzono, sta-
rając się uwzględnić szczególną specyfikę przedmiotu zamówienia na odbiór lub na od-
biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz nietypowy charakter umowy za-
wieranej pomiędzy gminą a wykonawcą, w szczególności wskazując na te obszary, które 
mogą rodzić najwięcej trudności przy przeprowadzaniu postępowania o udzielenie za-
mówienia. W  tej części zaproponowano także mechanizmy, których zastosowanie po-
móc może gminom przezwyciężyć część trudności związanych z organizacją przetargu, 
pozwalając doprowadzić do terminowego i  racjonalnego wyboru podmiotu, który bę-
dzie w  gminie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Podjęto też 
próbę wskazania sposobów zabezpieczania się przed ryzykiem ewentualnego niedosza-
cowania wartości przedmiotu zamówienia.

Część piątą poświęcono problemom związanym z kontrolą zarządczą – w odniesie-
niu do problematyki związanej z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Za-
wiera ona ponadto odniesienia do przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych. 

Wobec obserwowanego dość powszechnie zjawiska braku świadomości wielu kierowni-
ków jednostek samorządu terytorialnego o skali konsekwencji wynikających z ich zanie-
dbań w zakresie kontroli zarządczej, jak też o skutkach błędów popełnianych w procesie 
wprowadzania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi potraktowano tę 
część jako swoiste podsumowanie wcześniejszych rozważań – dodatkowo wskazując ob-
szary, w których potencjalne naruszenia mogą powodować skutki prawne. W analizie 
dotyczącej zarządzania ryzykiem ograniczono się jedynie do omówienia przypadków 
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związanych z wystąpieniem negatywnych zdarzeń, pomijając ryzyko wystąpienia oko-
liczności rozumianych jako utrata potencjalnych korzyści.

Część szóstą publikacji poświęcono problematyce kontroli i nadzoru. Szczególnie ta 
druga kwestia związana z wątpliwościami w zakresie właściwości organów sprawujących 
nadzór nad podejmowanymi przez gminy uchwałami budzi duże emocje. W tej części 
znajduje się również przegląd kwestionowanych przez organy nadzoru uchwał podejmo-
wanych na podstawie przepisów CzystPorządkU, ze szczególnym uwzględnieniem ak-
tów prawa miejscowego dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz określających zakres usług zapewnianych przez gminę w zamian za tę opłatę.

Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD, która zawiera wszystkie omawiane 
w książce dokumenty pomocne w przygotowaniu przez gminy tekstów uchwał, SIWZ 
czy umowy z  wykonawcą  – opracowane już według obowiązujących od 6 marca 
2013 r. przepisów. Wzory te każda jednostka może dostosować do własnych indywidu-
alnych potrzeb. 

Data 1 lipca 2013 r. przywoływana w różnych częściach publikacji jako termin rozpoczę-
cia funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i  speł-
nienia związanych z tym obowiązków powinna być rozumiana wyłącznie jako ostatecz-
ny termin wejścia w  życie tego systemu. Jeśli organy gminy postanowiły o  wcześniej-
szym jego uruchomieniu, niż określa to data graniczna, należy przyjmować datę wcze-
śniejszą.
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