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dotyczy: ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
 

W związku z pojawiającymi się sygnałami z miast Unii Metropolii Polskich, przekazuję 

poniżej uwagi na temat zapisów ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk 732). 

 

Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych, do których podmiot 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. 

 

 Powyższy zapis budzi następujące wątpliwości: 

 

1) Obowiązek określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów, wskazuje na konieczność wyznaczenia co najmniej dwóch 

RIPOKów, do których kierowane będą odpady zmieszane oraz zielone. Eliminuje to możliwość 

skierowania przez gminę powyższego strumienia odpadów wyłącznie do własnej instalacji, 

posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

2) Powyższy przepis nie precyzuje, kto i według jakich kryteriów oceni, kiedy będziemy mieli do 

czynienia z „niewielkimi ilościami odebranych odpadów”, a tym samym kiedy możliwe będzie 

wskazanie przez gminę podmiotu zbierającego odpady zbierane selektywnie. 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 3b, dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w 

szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od 

kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Tymczasem w 

wielu gminach odbiór odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej odbywa się rzadziej niż raz 

w tygodniu (w Bydgoszczy nie częściej niż raz w miesiącu). Przedmiotowy zapis wprowadzi zatem 

konieczność zmiany warunków dotychczas zawartych umów z przedsiębiorcami odbierającymi 

odpady komunalne, co nie pozostanie bez wpływu na koszty systemu. 

 



Ponadto zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej, wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia. Tymczasem w art. 9, zakładającym 18-miesięczny okres na podjęcie nowych 

aktów prawnych, nie uwzględniono uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Uchwała ta wymaga bezwzględnej zmiany z uwagi na nowelizację art. 6k. 

Ponadto, obliczając wysokość stawek, gmina będzie mogła uwzględnić dodatkowe koszty, zgodnie 

z nowym brzmieniem art. 6r. Wobec powyższego, należy dążyć do tego, aby wydłużyć okres, jaki 

będzie miała rada gminy na podjęcie przedmiotowej uchwały. Rzetelność w określeniu wysokości 

stawek opłat jest przecież podstawą w realizacji zasady samofinansowania się gminnych systemów 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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