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Warszawa, dnia 28 października 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 732) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt 17/12) 

uznał za niezgodne z art. 84 i art. 217 Konstytucji przepisy upoważniające rady gmin do 

ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wprowadzenia stawki 

maksymalnej oraz z art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji przepisy upoważniające rady 

gmin do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego oraz ustanowienia dopłat dla niektórych 

właścicieli nieruchomości. 

Ustawa ma na celu wykonanie przytoczonego orzeczenia, w ten sposób, że określa  

maksymalną stawkę opłaty uzależniając ją od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, 

zamiast ulgi wprowadza wyższą – limitowaną w ustawie do dwukrotności opłaty 

podstawowej – opłatę za odpady, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane oraz 

wprowadzając ustawowe  kryteria zwolnienia podmiotowego. 

Ponadto wprowadza się najpilniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi podyktowane dotychczasowymi doświadczeniami w stosowaniu ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg). 

Przepisy doprecyzowują określenie podmiotów obowiązanych do składania deklaracji 

i ponoszenia kosztów utrzymania systemu zagospodarowania odpadów. Rozszerza się zakres 

odpadów przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów. Jednocześnie 

wprowadza się zasadę, w myśl której gmina musi utworzyć co najmniej jeden taki punkt 
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(może to uczynić wspólnie z inna gminą) oraz że punkty selektywnego zbierania odpadów 

mają charakter stacjonarny. 

Dookreślono treść deklaracji o wysokości opłaty, zasady jej ponownego składania oraz 

skutki niezłożenia. 

Ustawa dopuszcza przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie  odpadami na 

wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie 

w odpowiednim stanie. 

Zmieniają się zasady dotyczące obowiązków informacyjnych. Zmiany te przede 

wszystkim zmniejszają częstotliwość składania sprawozdań, ale również nakładają 

obowiązek sprawozdawczości na punkty selektywnego zbierania odpadów, dookreślają treść 

sprawozdań oraz sposób liczenia terminów. 

Ustawa wprowadza minimalną częstotliwość zbierania odpadów. W okresie od kwietnia 

do października częstotliwość odbierania odpadów komunalnych nie może być rzadsza niż 

raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie 

z zabudowy jednorodzinnej. Z obszarów wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych może być rzadsza. 

Ponadto wprowadzono szereg przepisów doprecyzowujących (m.in. treść uchwał rad 

gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) oraz odpowiednio zmodyfikowano 

przepisy określające sankcję za niewykonywanie ustawowych obowiązków. 

Ustawa wejdzie wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r. w oparciu 

o dwa projekty poselskie (druki nr 2377 i 2404). Sejmowe Komisja Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej połączyły wymienione projekty wprowadzając poprawki mieszczące się w ich 

materii. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki zmierzające m.in. do: 

1) zmiany zasad udzielania zamówień; 
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2) określenia maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) umożliwienia poboru opłat poprzez inkasentów; 

4) umożliwienia nieskładania deklaracji śmieciowych w przypadku zmiany stawki opłaty 

śmieciowej; 

5) zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów w zimie. 

Sejm uchwalając ustawę wprowadził poprawkę  określającą maksymalną stawkę opłaty   

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szereg poprawek techniczno-legislacyjnych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 2 ucpg dodaje się ust. 2a który stanowi, że jeżeli obowiązki wskazane 

w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4 

(podmioty władające nieruchomością), obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub 

podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których 

mowa ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot 

obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 

Przepis rodzi rozliczne wątpliwości interpretacyjne. Nie jest jasne czy zdanie drugie ma 

dotyczyć tylko sytuacji gdy istnieje kilka podmiotów faktycznie władających nieruchomością. 

Gdyby był jeden taki podmiot umowa sprowadzałaby się do  potwierdzenia stanu 

faktycznego, i w tym sensie nie miałaby waloru umowy, a stałaby się oświadczeniem wiedzy. 

Być może przepis ma umożliwić wytypowanie w drodze umowy podmiotu, który nie włada 

faktycznie nieruchomością. Nie można wykluczyć, że ustawodawca chciał tak ukształtować 

przepisy, by umowę zawierały między sobą tylko podmioty faktycznie władające 

nieruchomością. 

Wydaje się zasadne doprecyzowanie przepisu, tak by jego treść była bardziej czytelna. 

Rozpatrując hipotetyczne warianty omawianego przepisu warto rozważyć, czy nie lepiej 

byłoby umożliwić w pierwszej kolejności umowne określenie obowiązanego podmiotu, 

a dopiero w braku porozumienia obowiązanymi byliby faktycznie wykonujący władztwo nad 

nieruchomością. 

 

2) Zgodnie z uchwalonym brzmieniem art. 2 ust. 3 ucpg jeżeli nieruchomość jest 

zabudowana budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 
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własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osobę sprawującą zarząd 

nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany, a w przypadku 

spółdzielni mieszkaniowych – zarząd spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo spółdzielcze. 

Przepis posługuje się zwrotem „a w przypadku spółdzielni”, nie precyzując do czego 

należy odnieść ten zwrot. Przepis rozumiany dosłownie zdaje się potwierdzać, rzecz 

oczywistą, że spółdzielnia działa poprzez zarząd. Wydaje się, że przepis miał na celu 

wyłączyć z obowiązków właściciela nieruchomości osoby, dysponujące spółdzielczymi 

prawami do lokali, i przekazać te obowiązki spółdzielni. 

Ponadto należy pamiętać, że zarząd spółdzielni jest organem osoby prawnej i nie można 

go utożsamiać ani ze spółdzielnią, ani z członkami zarządu. Konsekwencją takiego stanu 

rzeczy jest brak możliwości ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami (jest to jeden 

z obowiązków właściciela - art. 6h cpg). 

By usunąć tę niedogodności proponuję następującą poprawkę: 

– w art. 1: 

a) w pkt 2  

– w lit. b, w ust. 3 skreśla się wyrazy „a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – 

zarząd spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)”, 

– dodaje się lit. c w brzmieniu: 

"c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoba faktycznie 

zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do 

wykonywania obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy.";", 

b) w pkt 18 w lit. a, w ust. 1c wyrazy „zarząd spółdzielni, o której mowa w art. 2 ust. 3,” 

zastępuje się wyrazami „spółdzielnia mieszkaniowa”; 

 

3) Przepis art. 6 ust. 12 ucpg stanowi, że do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy 

Ordynacja podatkowa, który zawiera przepisy materialne związane z opłatami, z tym że 
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uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta. Takie odesłanie pomija sposób obliczania terminów uregulowany w art. 12 Ordynacji 

podatkowej. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 8 w lit. c, w ust. 12 po wyrazie „przepisy” dodaje się wyrazy „art. 12 oraz”; 

 

4) Wydaje się, że w art. 6j ust. 3a ucpg zawarto błędne odesłanie. Opłata za odpady 

komunalne obliczana na podstawie zużycia wody jest kalkulowana w oparciu o art. 6k ust. 2a 

pkt 2, a nie art. 6k. ust. 1 pkt 1. 

Propozycja poprawki: 

-  w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 3a  wyrazy „ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 2a 

pkt 2”; 

5) Przepis art. 6j ust. 3 ucpg stanowi, że w przypadku nieruchomości rekreacyjno-

wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala 

ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnym 

ustępie określono sposób obliczania opłaty ryczałtowej. Ma to być iloczyn średniej ilości 

odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 1, na obszarze gminy, 

wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za jeden pojemnik. Nieruchomości z ust. 

1, do którego odsyła przepis to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Oznaczałoby to, że opłata od nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowych kwotowo 

odpowiadałaby opłatom od nieruchomości zamieszkiwanych przez cały rok. 

Wobec powyższego wydaje się, że odesłanie zawarte w art. 6j ust. 3c ucpg jest pomyłką 

ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 3c wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 3c”; 
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6)  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej 

w decyzji, zastępującej deklarację, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty (art. 6o 

ust. 2 ucpg). Przepis pomija zmianę stawek opłaty za gospodarowanie nieruchomościami,  

jako okoliczność skutkującą utratą mocy przez decyzję wyznaczającą wysokość opłaty (por. 

art. 6m ust. 2a ucpg). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 20, w art. 6o w ust. 2 po wyrazie „opłaty dodaje się wyrazy „lub zmiany 

stawki opłat za gospodarowanie nieruchomościami”; 

 

7) Art. 9j ust. 1 ucpg stanowi, że wykreślenie podmiotu odbierającego odpady z rejestru 

następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. W ust. 2 zawarto inne przyczyny wykreślenia z rejestru. Opiniowana ustawa 

dodaje ust. 3 nakazujący w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2–5 (a więc z wyjątkiem 

wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem) wykreślenie z rejestru w drodze decyzji. 

Oznacza to, że w przypadku wydania wyroku zakazującego prowadzenia danej 

działalności gospodarczej organ dokonujący skreślenia nie uczyni tego w formie decyzji 

administracyjnej, a jego czynność należy zakwalifikować do tzw. czynności materialno-

technicznych. 

Należy rozważyć, czy taki wyjątek jest uzasadniony. Poza tym pojawia się pytanie 

o możliwość wzruszenia czynności materialno–technicznej np. w przypadku zmiany lub 

uchylenia wyroku zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

8) W art. 9m ucpg dodano ust. 2-7 określające obowiązki sprawozdawcze podmiotu 

prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalację 

przewidzianą do zastępczej obsługi regionu. Przepis art. 9m znajduje się w rozdziale 4a ucpg 

– Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 
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Właściwszym miejscem dla dodawanych przepisów byłby rozdział 4b – 

Sprawozdawczość i analizy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1: 

a) skreśla się pkt 30, 

b) po pkt 33 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art. 9o dodaje się art. 9oa w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów 

komunalnych oraz instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu jest 

obowiązany przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, informację o odpadach, 

przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi 

przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów. 

2. Informacja o odpadach pochodzących z odpadów komunalnych z terenu danej 

gminy zawiera dane o: 

1) rodzajach i masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła poddanych 

recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych w tym 

celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, 

któremu został poddany odpad; 

2) rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi oraz 

poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu 

posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu został 

poddany odpad; 

3) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 

3. Informacja o masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, 

przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi może być podawana 

jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej instalacji, 

odpowiednio dla: 

1) recyklingu, lub 
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2) przygotowania do ponownego użycia, lub 

3) odzysku 

– oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę. 

4. Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poddanych składowaniu może być 

podawana jako iloczyn średniego procentowego wskaźnika osiągniętego w danej 

instalacji dla poddanych składowaniu odpowiednio: 

1) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub 

2) pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

– oraz łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę. 

5. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych oraz 

instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu przekazuje informację 

o odpadach, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu 

lub odzysku innymi metodami lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi 

odpadów: 

1) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

dwa razy w roku: za pierwsze półrocze – w terminie do dnia 15 lipca i za drugie 

półrocze – w terminie do dnia 15 stycznia; 

2) gminie raz w roku – w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić w drodze 

rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą 

ujednolicenia zawartych w niej danych.”;”. 

 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 

 


