
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 6 listopada 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 2:  

– w lit. b, w ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem 

wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, 

obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu 

obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.”, 

– dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„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 zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie 
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jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości 

wynikających z ustawy.”;”, 

b) w pkt 18 w lit. a, w ust. 1c wyrazy „lub budynkami wielolokalowymi, osoba 

sprawująca zarząd nieruchomością wspólną lub zarząd spółdzielni, o której mowa 

w art. 2 ust. 3,” zastępuje się wyrazami „wielolokalowym, wspólnota 

mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa”; 

2)  w art. 1 w pkt 3 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „i 2c”, 

b) skreśla się ust. 2b, 

c) w ust. 2c po wyrazie „jeden” dodaje się wyraz „stacjonarny”; 

3)  w art. 1 w pkt 8 w lit. a, w ust. 1b po wyrazie „regulaminem” dodaje się wyrazy 

„oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 4a”; 

4)  w art. 1 w pkt 8 w lit. c, w ust. 12 po wyrazie „przepisy” dodaje się wyrazy „art. 12 

oraz”; 

5)  w art. 1:  

a) w pkt 10: 

– skreśla się lit. a, 

– w lit. b, w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach „odebrane odpady” dodaje się wyrazy „–

w przypadku przetargu na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości 

lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w przypadku 

przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów”, 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) w art. 6f: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą 

wybranym w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, umowę na 

odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości.”, 
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa instalację lub instalacje, 

w tym regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do 

których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady. W przypadku 

niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych 

niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te 

odpady.”;”, 

c) skreśla się pkt 12 i 13; 

6)  w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 3c wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„w ust. 3b”; 

7)  w art. 1 w pkt 16 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d;”,”; 

8)  w art. 1 w pkt 16: 

a) w lit. a, w ust. 2a w pkt 1–4 skreśla się wyrazy „publikowanego przez Główny 

Urząd Statystyczny  w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej 

Polskiej”, 

b) dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny 

miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok 

poprzedni.”;”; 

9)  w art. 1 w pkt 18 w lit. b, w ust. 2b wyrazy „ustalającą wysokość zaległości z tytułu” 
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zastępuje się wyrazami „określającą wysokość”; 

10)  w art. 1 w pkt 20, w art. 6o w ust. 2 po wyrazie „opłaty” dodaje się wyrazy „lub 

zmiana stawki opłaty za gospodarowanie nieruchomościami”; 

11)  w art. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) art. 6qa otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6qa. 1. Właściwy organ gminy, do której nie stosuje się art. 19 § 2 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, może wykonywać zadania z zakresu egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu 

skarbowego. Porozumienie nie może dotyczyć prowadzenia egzekucji 

należności pieniężnych z nieruchomości.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarządu związku 

międzygminnego w przypadku przejęcia przez ten związek zadań gminy, 

o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

3. Do porozumień, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio 

art. 8 ust. 2b–5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.). 

4. Organy egzekucyjne właściwe w dniu wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego pozostają właściwe do czasu zakończenia postępowania.”;”; 

12)  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. 9oa. 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, 
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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 

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 
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– 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. 

6. 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.”;”, 

c) w pkt 44, w pkt 4 po wyrazie „kalkulacji” dodaje się wyrazy „, o której mowa 

w art. 9m,” oraz wyrazy „o których mowa w art. 9m” zastępuje się wyrazami 

„o której mowa w art. 9oa ust. 1”; 

13)  w art. 1 w pkt 44 po wyrazach „art. 9za” dodaje się dwukropek, pozostałą treść 

oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a  w brzmieniu: 

„a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1)  odbiera od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone 

spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy Mg odebranych odpadów; 

2) nie zawiera umowy na zagospodarowywanie zmieszanych odpadów 

komunalnych lub odpadów zielonych z podmiotem odbierającym 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który wykonuje 

swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi – podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;”,”; 

14)  skreśla się art. 4; 
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15)  dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania 

podatkowego pozostają właściwe do czasu zakończenia postępowania.”; 

16)  dodaje się art. 4b w brzmieniu: 

„Art. 4b. Do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, przyjmuje 

się, że wynosi on 1299 zł.”; 

17) w art. 5 w ust. 1 i 3–5 po wyrazach „wejścia w życie” dodaje się wyrazy „art. 1 

pkt 22”; 

18) dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Przepisów art. 5 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie 

art. 1 pkt 22 niniejszej ustawy zawarto na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) 

porozumienie o przekazaniu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta zadań 

z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis zdania pierwszego stosuje się 

odpowiednio do przekazania zadań zarządowi związku międzygminnego.”; 

19) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem art. 1 pkt 22 i pkt 23 lit. b, art. 5 i art. 5a, które wchodzą w życie po 

upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (ustawa), 

uchwalając do niej 19 poprawek. 

Zgodnie z uchwalonym brzmieniem art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (ucpg), jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem lub 

budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 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. Zdaniem Senatu przepis miał na celu 

wyłączenie z obowiązków właściciela nieruchomości osób, dysponujących spółdzielczymi 

prawami do lokali, i przekazanie tych obowiązków spółdzielni. Senat wziął pod uwagę, 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 przez zarząd (jest to jeden z obowiązków 

właściciela nieruchomości – art. 6h cpg). 

W przepisie należało wprowadzić analogiczną zasadę, która obowiązki właścicieli 

nakłada na wspólnotę mieszkaniową, zamiast osoby zarządzającej wspólnotą. Obecnie art. 2 

ust. 3 jest interpretowany w ten sposób, że podmiot, któremu powierzono zarząd 

nieruchomością wspólną, ponosi obowiązki wynikające z ustawy dotyczące zarówno 

nieruchomości wspólnej, jak i nieruchomości lokalowych. Może to prowadzić do sytuacji, 

gdy jeden z właścicieli wyodrębnionego lokalu sprawujący zarząd ponosi opłaty śmieciowe 

za wszystkie lokale we wspólnocie. Senat postanowił wprowadzić zasadę nakładającą 

obowiązki wynikające z ustawy na wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową 

(chodzi tu o przypadki wyodrębnienia własności lokali w budynkach należących do 

spółdzielni). Jednocześnie Senat dostrzegając, że art. 17 ustawy o własności lokali dotyczy 

tylko nieruchomości wspólnej, wprowadził podobny mechanizm odpowiedzialności 
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wspólnoty i właścicieli lokali za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. Biorąc 

przytoczone okoliczności pod uwagę Senat uchwalił poprawkę nr 1.  

Ustawa wprowadza zasadę, w myśl której punkty selektywnego zbierania odpadów mają 

charakter stacjonarny (art. 3 ust. 2b ucpg). Jednocześnie nakazuje się aby gmina samodzielnie 

lub wspólnie z inną gmina utworzyła przynajmniej jeden stacjonarny punkt zbierania 

odpadów (art. 3 ust. 2c ucpg). Wiele gmin działając na podstawie obowiązujących przepisów 

wprowadziło ruchome punkty selektywnego zbierania odpadów. Senat, przyjmując poprawkę 

nr 2, postanowił aby gminy obok obowiązku utrzymywania jednego stałego punktu 

zachowały możliwość prowadzenia ruchomych punktów selektywnego zbierania odpadów. 

Ustawa wprowadza do ucpg art. 4a, który daje ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska możliwość określenia, w drodze rozporządzenia szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania odpadów oraz określenia odpadów podlegających selektywnej 

zbiórce. Konsekwencją tej zmiany, powinno być nałożenie na jednostki organizacyjne 

związane z obronnością, które mogą samodzielnie pozbywać się odpadów komunalnych, 

obowiązku stosowania rozporządzenia wydanego na podstawie art. 4a ucpg (poprawka nr 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 

uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

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

podatkowej. Dlatego Senat uchwalił poprawkę nr 4. 

Nowelizacja art. 6d ust. 1 ucpg wyłącza możliwość organizowania przez gminę 

przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Tym samym gminy 

miałyby organizować odrębne przetargi na odbieranie i na zagospodarowanie odpadów. 

Zdaniem Senatu, jest to zbyt daleko idąca ingerencja w samodzielność samorządu 

terytorialnego. Dlatego Senat  przywrócił możliwość wyłonienia w jednym przetargu 

podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady (poprawki nr 5 i 14).  

Przepis art. 6j ust. 3b 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 
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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. Senat uznał, że 

odesłanie zawarte w art. 6j ust. 3c ucpg jest pomyłką ustawodawcy i przepis ten powinien 

odnosić się do art. 6j ust. 3b (poprawka nr 6). 

Ustawa wyraźnie uprawnia gminy do pokrywania z opłat za gospodarowanie odpadami 

kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 

i magazynowania (art. 6r ust. 2b ucpg) oraz kosztów pozbywania się wszystkich rodzajów 

odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2d ucpg). Wprowadzenie tych przepisów powinno zostać 

uwzględnione w treści art. 6k ust. 2 pkt 3 ucpg, który w sposób ogólny określa koszty 

uwzględniane przy kalkulowaniu opłaty.  Dlatego Senat uchwalił poprawkę nr  7. 

Zgodnie z dodawanym art. 6k ust. 2a ucpg maksymalna wysokość opłat za 

gospodarowanie odpadami będzie ustalana z wykorzystaniem przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny  w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ 

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej nie jest oficjalnym publikatorem, Senat 

postanowił, że parametr potrzebny do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami powinien być publikowany w "Monitorze Polskim" (poprawka nr 8). Ponadto do 

czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę określono jego wielkość kwotowo w ustawie  

(poprawka nr 16). 

Ustawa wprowadza przepis, który nakazuje by w przypadku gdy właściciel 

nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydał decyzję ustalającą 

wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu 

(art. 6m ust. 2b ucpg). Wskazany przepis niewłaściwie wskazuje rodzaj decyzji, jaka powinna 

zostać wydana. Według terminologii prawa podatkowego decyzja określająca to decyzja 

o charakterze deklaratoryjnym, a decyzja ustalająca to decyzja konstytutywna (por. art. 21 

i 47 Ordynacji podatkowej). Pozostałe przepisy ucpg wprowadzają system składania 

deklaracji w przedmiocie opłaty śmieciowej – co jest formą samoopodatkowania. W takim 

przypadku decyzja organu ma jedynie charakter deklaratoryjny. Zdaniem Senatu należało 

w art. 6m ust. 2b ucpg konsekwentnie zastosować reżim decyzji deklaratoryjnych. Ponadto 
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zgodnie z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, w przypadku niewykonania obowiązku zapłaty 

podatku należy wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania. Nie można określić 

zaległości bez wcześniejszego określenia zobowiązania podatkowego. Biorąc to pod uwagę 

Senat uchwalił poprawkę nr 9. 

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). Senat naprawił ten błąd uchwalając poprawkę nr 10. 

Uchwalona przez Sejm ustawa odbiera wójtom, burmistrzom i prezydentom miast 

przymiot organu egzekucyjnego w sprawach należności z tytułu opłat za gospodarowanie 

nieruchomościami i przekazuje tę kompetencję naczelnikom urzędów skarbowych (art. 1 pkt 

22 ustawy). Wiele gmin, które utworzyły komórki organizacyjne przeznaczone do egzekucji 

należności, chciałoby utrzymania kompetencji w tym zakresie. Senat, wychodząc naprzeciw 

tym oczekiwaniom, wprowadził mechanizm, który umożliwi przekazanie właściwości 

w omawianym zakresie poprzez zawarcie porozumienia administracyjnego pomiędzy 

naczelnikiem urzędu skarbowego, a wójtem burmistrzem albo prezydentem miasta. Aby 

umożliwić niezakłócone prowadzenie spraw egzekucyjnych wydłużono termin wejścia 

w życie przepisów określających właściwość  rzeczową organów postepowania 

egzekucyjnego. Ponadto dodany do ustawy art. 5a wyklucza przenoszenie spraw 

egzekucyjnych pomiędzy organami w przypadku zawarcia porozumienia, a także przesądza 

o możliwości zawarcia w okresie do dnia wejścia w życie omawianych przepisów takiego 

porozumienia na zasadach ogólnych prawa samorządowego (poprawki nr 11 i 17–19). 

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. Ponieważ Senat uznał, że właściwym miejscem dla dodawanych przepisów 

jest rozdział 4b – Sprawozdawczość i analizy, uchwalił poprawkę nr 12. 
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Ustawa rezygnuje z regulacji dotyczącej pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. Konsekwencją tego powinna być redukcja 

przepisów karnych o czyny dotyczące tych pozostałości (poprawka nr 13). 

  Zmiana art. 6q ust. 1 ucpg jednoznacznie przesądziła o możliwości przekazania 

zarządowi związku międzygminnego uprawnień organu podatkowego w sprawach opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie zadań przekazanych związkowi 

międzygminnemu. Senat uznał, że należy wprowadzić przepis przejściowy umożliwiający 

dokończenie spraw przez organ, który był właściwy przed dniem wejścia w życie nowelizacji 

ucpg (poprawka nr 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 


