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Materiał porównawczy 

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

(druk nr 267) 

 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

W GMINACH (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) 

 

Art. 5. 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

[1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 

oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym;] 

<1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, 

o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;> 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w 

przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 

obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię 

ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w regulaminie; 

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 
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4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, 

na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do 

wykonawcy robót budowlanych. 

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych 

krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących 

się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska. 

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu 

drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego 

przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym; 

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników 

przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej; 

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów 

samochodowych na takim chodniku. 

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 

należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu 

postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i 

pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych 

umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta. 

7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. 

8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b. 
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9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.6)). 

Art. 6j. 

1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 

[1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo] 

<1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub> 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 

2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić 

jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego. 

<2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od wielkości 

gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących nieruchomość, odbierania 

odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także rodzaju zabudowy.> 

3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi 

powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. 

4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 

6c ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 

1-3. 

[5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może podjąć uchwałę 

stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie z ust. 1, 

2 albo 3.] 

<5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może podjąć 

uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości 

zgodnie z ust. 1, 2 lub 3, z tym że w przypadku ustalenia sposobu obliczania opłaty 

zgodnie z ust. 3 dla części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, 

uwzględnia się powierzchnię użytkową lokalu.> 

Art. 6k. 

1. Rada gminy, w drodze uchwały: 

[1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;] 

<1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę 

takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na 

obszarze gminy;> 

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze 

pod uwagę: 

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których 

mowa w art. 6r ust. 2; 

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w 

szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają 

sezonowo. 

3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

<4. Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 

1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, 

ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, 

spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania 

tych opłat.> 
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Art. 6l. 

<1.> Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 

pod uwagę warunki miejscowe. 

<2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić 

wysokość wynagrodzenia za inkaso.> 

Art. 6m. 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

<3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą 

być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ, o którym, 

mowa w ust. 1, lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego 

urzędu gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

Art. 6n. 

[1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej 

akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia 

dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i 

miejscu składania deklaracji.] 
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<1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia 

składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący 

objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera 

także informację o terminach i miejscu składania deklaracji; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności: 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi 

zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.> 

2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

<Art. 6qa. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do 

stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, 

w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.> 

Art. 6r. 

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. 

[1a. W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 

3 ust. 2 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi mogą stanowić w całości lub w części dochód związku 

międzygminnego.] 

<1a. W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód związku międzygminnego 

w całości lub w części odpowiednio do zakresu przejętych zadań.> 

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu. 

<2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 

koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym lub technicznym.> 

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy 

sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokość cen za te usługi. 

 

 


