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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 

 

(druk nr 445) 

 

U S T A W A   z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 888) 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

[1)   zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania 

czystości i porządku;] 

<1) zadania gminy oraz obowiązki: 

a) właścicieli nieruchomości, 

b) właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną 

własność lokali, osób, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach 

wielolokalowych, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących te lokale lub 

osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących lokal należący do spółdzielni 

mieszkaniowej 

– dotyczące utrzymania czystości i porządku;> 

2)   warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

3)   warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym 

w ustawie[.] <;> 

<4) obowiązki wytwórców odpadów komunalnych w zakresie selektywnego zbierania 

tych odpadów.> 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 

zbiornikach bezodpływowych; 

2)   (uchylony); 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 

kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do 

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc 

gromadzenia; 

4)   właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; 

5)   zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone 

do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania[.] <;> 

<6) związku międzygminnym lub zarządzie związku międzygminnego – rozumie się 

przez to odpowiednio także związek metropolitalny lub zarząd związku 

metropolitalnego.> 

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

klimatu, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, 

biorąc pod uwagę: 

1)   bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne; 

2)   wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów 

spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub 

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

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

podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 

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. 

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; 
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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 jest obowiązana do wykonywania 

obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.] 

<3b. Osoba, której służy tytuł prawny do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lub 

użytkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do 

wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy, z 

zastrzeżeniem przepisów art. 6h, art. 6m ust. 1 i art. 6o ust. 4 w przypadku podjęcia 

uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1.> 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w 

drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, 

biorąc pod uwagę: 

1)   bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne; 

2)   ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych; 

3)   wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy 

oczyszczania; 

4)   ochronę wód przed zanieczyszczeniem. 

 

<Art. 2a. 

1. W przypadku gdy właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewni 

techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w 

poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, rada gminy może, w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o ponoszeniu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. 

b. 

2. Identyfikacja odpadów komunalnych zapewnia możliwość przypisania osobom 

wymienionym w art. 1 pkt 1 lit. b danej frakcji odpadów komunalnych w taki 

sposób, aby osoby nieuprawnione nie mogły odczytać danych osobowych. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich albo określonych 

nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w zależności od tego, 

czy właściciele nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewnią techniczne 
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możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych 

lokalach na wszystkich nieruchomościach zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi albo na części tych nieruchomości. 

4. Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy kieruje się technicznymi 

możliwościami identyfikacji odpadów komunalnych w poszczególnych lokalach w 

budynkach wielolokalowych, w tym: 

1) liczbą lokali mieszkalnych w danym budynku wielolokalowym; 

2) liczbą mieszkańców; 

3) ilością odpadów komunalnych wytwarzanych na danych nieruchomościach 

zabudowanych budynkami wielolokalowymi; 

4) istniejącą infrastrukturą do gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, wspólnota mieszkaniowa lub 

spółdzielnia mieszkaniowa: 

1) składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tej uchwały, 

2) ponosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od miesiąca, w 

którym ta uchwała weszła w życie 

– w stosunku do odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach 

zabudowanych budynkami wielolokalowymi, z wyłączeniem odpadów komunalnych 

wytworzonych w lokalach objętych tą uchwałą.> 

 

Art. 3. 

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych 

gminy. 

2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności: 

1)   tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na 

terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 

jednostek organizacyjnych; 

2)   zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 

gminami <, lub wspólnych ze związkiem metropolitalnym>: 

a)   instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, o 

których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2480544:part=a38(b)u1p2&full=1
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b)  stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty, 

c)  instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub 

ich części, 

d)  szaletów publicznych; 

3)   obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

4)   nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

5)    zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpady; 

6)    tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co 

najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży; 

6a)   mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami; 

<6b) zapewniają zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami;> 

7)    (uchylony); 

8)   prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

9)   udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informacje o: 
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a)  podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej 

gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres 

podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b)   miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

c)  osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie 

umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych 

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, 

d)  punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: 

–  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

–   adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy 

wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich 

przyjmowania, 

e)  zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), zawierające: 

–  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, 

–  adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie 

danej gminy, 

f)   adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w 

gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze 

gminy są położone gospodarstwa rolne; 

10)  dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

11)  zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: 

zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412862&full=1
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zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów 

zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku; 

12)  utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach 

publicznych bez względu na kategorię tych dróg; 

13)  określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych; 

14)  zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

zwierząt; 

15)  zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich 

części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie; 

16)  znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt. 

2a. W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, 

określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa 

miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. 

[2b. Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.] 

<2b. Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną 

gminą lub gminami, lub wspólnie ze związkiem metropolitalnym.> 

2c. Gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania. 

<2d. Gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym 

budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi informacje, o których mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, oraz 

korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o którym mowa w art. 6k ust. 4a, a regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy przewiduje zwolnienie w całości z obowiązku posiadania pojemnika 

lub worka na te odpady.> 

3. Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci 

elektronicznej, ewidencję: 
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1)   zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

2)   przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

3)   umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 

obowiązków wynikających z ustawy. 

[4. Rada gminy może postanowić o zapewnieniu budowy, rozbudowy, modernizacji, 

utrzymaniu i eksploatacji własnej lub wspólnej z inną gminą lub gminami instalacji do 

przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami i zasadą bliskości, jeżeli na lokalnym 

rynku brak jest takich instalacji lub istniejące instalacje mają niewystarczające moce 

przerobowe.] 

<4. Rada gminy lub zgromadzenie związku metropolitalnego może postanowić o 

zapewnieniu budowy, rozbudowy, modernizacji, utrzymaniu i eksploatacji własnej 

lub wspólnej z inną gminą lub gminami, lub wspólnej ze związkiem metropolitalnym 

instalacji do przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów 

komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami i zasadą 

bliskości, jeżeli na lokalnym rynku brak jest takich instalacji lub istniejące instalacje 

mają niewystarczające moce przerobowe.> 

 

Art. 4. 

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej 

"regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego. 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

dotyczące: 

1)    wymagań w zakresie: 

a)  selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpady, 
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b)  selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów 

komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych 

leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c)  uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego, 

d)  mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2)    rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych 

pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach, 

b)  liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

2a)   utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów; 

3)   częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4)   (uchylony); 

5)   innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach; 
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8)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

2a. Rada gminy może w regulaminie: 

1)   wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz określić wymagania w zakresie 

selektywnego zbierania tych odpadów; 

2)   postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji 

terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne; 

3)   określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące; 

4)   określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich 

nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na 

te odpady; 

5)   określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, 

są zbierane w sposób selektywny[.] <;> 

<6) wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub 

worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który 

pozwoli na identyfikację: 

a) właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne, lub 

b) osób wymienionych w art. 1 pkt 1 lit. b – w przypadku podjęcia uchwały, o której 

mowa w art. 2a ust. 1; 

7) określić sposób zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów przez 

właściciela nieruchomości w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

8) wprowadzić inne obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości.> 

3. Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. 
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Art. 4a. 

1. Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych spośród wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 

6, kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych oraz osiągnięcia wymaganych poziomów, o których 

mowa w art. 3b i art. 3c. 

2. Regulaminy obowiązujące przed dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie 

ust. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów. 

3. Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie 

ust. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów. 

 

<Art. 4b. 

1. Minister właściwy do spraw klimatu może zezwolić gminie, w drodze decyzji, na 

częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

komunalnych polegające na łącznym zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, 

metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła, jeżeli zostaną spełnione łącznie co 

najmniej trzy z następujących warunków: 

1) łączne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie wpływa na możliwość 

poddania ich przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingowi lub innym 

procesom odzysku, a uzyskiwany z tych procesów materiał wyjściowy ma jakość 

porównywalną do jakości uzyskiwanej przy selektywnym zbieraniu odpadów 

komunalnych; 

2) selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie przynosi wyniku 

najlepszego dla środowiska, biorąc pod uwagę całkowity wpływ gospodarowania 

selektywnie zebranymi frakcjami odpadów komunalnych na środowisko; 

3) selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie jest technicznie 

wykonalne, biorąc pod uwagę dobre praktyki w zakresie zbierania odpadów 

komunalnych; 

4) selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych pociągnęłoby za 

sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty, biorąc pod uwagę koszty negatywnego 

wpływu zbierania i przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych na środowisko i zdrowie ludzi, możliwości poprawy efektywności 

zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych, dochody ze sprzedaży surowców 
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wtórnych oraz zasadę, że koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez 

pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza 

odpadów. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta zawierający: 

1) analizy potwierdzające, że zostały spełnione łącznie co najmniej trzy z warunków 

określonych w ust. 1; 

2) wskazanie, czy odstępstwo ma dotyczyć obszaru całej gminy czy jej określonej części. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na czas nieoznaczony. 

 

Art. 4c. 

1. Jeżeli gmina, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 4b ust. 1, nie osiągnęła 

w danym roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych, o którym mowa w art. 3b ust. 1, minister właściwy do spraw klimatu 

cofa to zezwolenie w drodze decyzji i określa termin jej wykonania. Postępowanie w 

sprawie cofnięcia zezwolenia wszczyna się z urzędu. 

2. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 4b ust. 1, kończy możliwość łącznego 

zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych w terminie określonym w ust. 

1.> 

<Rozdział 2a 

Obowiązki wytwórców odpadów komunalnych 

Art. 4d. 

Wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania 

wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4a ust. 1.> 

Art. 6. 

1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek 

określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy 

korzystania z usług wykonywanych przez: 
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1)   gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych lub 

2)   gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym 

mowa w art. 9b ust. 2 

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne 

sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

3b. 

1b. Jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych, jednostki 

organizacyjne posiadające nieruchomości stanowiące teren zamknięty w rozumieniu art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2052), ustalone przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

mogą nie zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych. W takim przypadku 

jednostka organizacyjna jest obowiązana do samodzielnego i zgodnego z regulaminem 

oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 4a pozbywania się odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie zamkniętym. 

<1c. Postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zapewniają odbiór wszystkich 

frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie 

oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.> 

2. Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1. 

3. (uchylony). 

4. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

4a. Rada gminy, określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować 

zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz 

odpowiednio odległości od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, 

a także właściwości nieczystości ciekłych. 

5. (uchylony). 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2421029:part=a2p9&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2421029:part=a2p9&full=1
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[5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa w 

ust. 1, i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób 

udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.] 

<5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje: 

1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1; 

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami 

określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4a ust. 1; 

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób 

udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.> 

<5b. W przypadku gdy postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie 

spełniają wymagań, o których mowa w ust. 1c, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

wzywa strony umowy do usunięcia uchybień, w terminie określonym w tym 

wezwaniu. 

5c. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5b, umowa, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, wygasa, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, 

o której mowa w ust. 7.> 

6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umów, o których mowa w ust. 1. 

7. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala: 

1)   obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych; 

2)   wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2; 

3)   terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1; 

4)    sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników bezodpływowych, w celu ich 

opróżnienia, lub worków w celu ich odebrania. 

8. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

9. Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest wydana na okres 1 roku. 

10. Decyzja, o której mowa w ust. 7, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z 

urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 

miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin 
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rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej 

decyzji. 

11. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są dochodami budżetów gmin. 

12. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), z 

tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta. 

Art. 6c. 

1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2, postanowi o 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić 

zamówienia publicznego w trybie przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 

późn. zm.) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości. 

2b. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, [przepisów ust. 2a i 2c]  <przepisów ust. 2a i 3a>  nie stosuje się. 

[2c. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z 

wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do 

zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest 

dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w 

formie pisemnej.] 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub 

właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest 

prowadzony określony rodzaj działalności. 

<3a. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może w terminie 

60 dni od dnia ogłoszenia uchwały, o której mowa w ust. 2, złożyć wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631:part=dIII&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2498722&full=1
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systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na 

podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną 

jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 2, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem 

nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie 

uchwały, o której mowa w ust. 2, i nie może być odwołane przez okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały. 

3b. Właściciel nieruchomości objętej uchwałą, o której mowa w ust. 2, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w 

terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z 

systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W 

oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną 

lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności 

oświadczenia. 

3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do zamieszczenia na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na stronie internetowej 

urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zamiarze 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 60 dni od dnia 

zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej urzędu gminy, na: 

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu 

odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli 

nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia; 

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o 

których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów 
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komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest 

objęty tym systemem. 

3d. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania, w 

szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

wpisanych do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2, o 

zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. 

3e. Odwołanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3c pkt 1, oraz oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 3b, są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać 

następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. Wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta jest obowiązany do zamieszczenia na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informacji o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy.> 

4. Jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych, uchwała, o której 

mowa w ust. 2, nie dotyczy jednostek organizacyjnych posiadających nieruchomości 

stanowiące teren zamknięty w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przepis art. 6 ust. 1b zdanie drugie stosuje się. 

 

Art. 6d. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 

6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2421029:part=a2p9&full=1
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1a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może udzielić zamówienia publicznego w trybie 

przetargu łącznie na odbieranie odpadów z nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 

1 i 2. 

2. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy 

liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa 

miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi 

przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

3. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

przeprowadza się odrębnie dla każdego z wyznaczonych sektorów. 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania dokumentów zamówienia 

określa w nich w szczególności: 

1)    wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych do instalacji komunalnych; 

2)   rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; 

3)   standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska; 

4)   obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem; 

4a)   szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania 

odpadów; 

5)    instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane 

odpady - w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od 

właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie - w 

przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych 

odpadów; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych 

możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady; 

6)   szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości[.] <;> 

<7) obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami.> 
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[Art. 6h. 

Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, 

na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.] 

<Art. 6h. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani ponosić: 

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której 

mowa w art. 2a ust. 1, 

3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy 

podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2 

– na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości lub lokale.> 

 

Art. 6i. 

1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: 

1)   w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w 

którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 

2)   w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w 

którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne; 

3)   w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za rok bez 

względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. 

<1a. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy uiszcza się za miesiąc, w 

którym ta uchwała weszła w życie.> 

2. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje 

przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w 

którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w 

nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła 

zmiana. 

Art. 6j. 

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

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 
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1)   liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2)   ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3)   powierzchni <użytkowej> 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 powierzchni lokalu 

mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z 

terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może 

stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty. 

2b. Związek międzygminny może dodatkowo stosować kryteria różnicujące stawki opłaty 

odrębnie dla gmin wchodzących w skład tego związku, jeżeli jest to uzasadnione kosztami 

odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach lub 

warunkami miejscowymi.] 

<2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, w 

zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody z 

danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość, liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym, 

odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju 

zabudowy lub od faktu objęcia nieruchomości uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 

1. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłat. 

2b. Związek międzygminny może dodatkowo stosować kryteria różnicujące stawki 

opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, odrębnie dla gmin wchodzących w skład tego 

związku, jeżeli jest to uzasadnione kosztami odbierania odpadów komunalnych i 

gospodarowania nimi w poszczególnych gminach lub warunkami miejscowymi.> 

3. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. <Przez zadeklarowaną liczbę 

pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz 
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liczby ich opróżnień wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 

określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów 

komunalnych dla danej nieruchomości.> 

3a. W przypadku nieruchomości, o której mowa w ust. 3, na której są świadczone usługi 

hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2211), dopuszcza się, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowiła iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w [art. 6k ust. 1 pkt 1]  <art. 6k 

ust. 1 pkt 3>. 

[3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala 

ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.] 

<3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy 

uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 

wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.> 

<3ba. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może nałożyć 

obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

określonej zgodnie z ust. 3. 

3bb. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3ba, przepisu ust. 3b nie 

stosuje się. 

3bc. Uchwała, o której mowa w ust. 3b, może zostać podjęta lub zmieniona do końca 

kwietnia danego roku.> 

3c. (uchylony). 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2432264:part=a3u1p8&full=1
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3d. Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. 

poz. 471) stosuje się przepis ust. 3. 

[3e. W przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy w uchwale, o której 

mowa w art. 6k ust. 1, określa zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.] 

<3e. W przypadku: 

1) wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

2) wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w ust. 2, i zróżnicowania stawki opłaty ze względu na 

ilość zużytej wody w gospodarstwie domowym, 

3) ustalenia opłaty na podstawie ust. 3a 

– rada gminy w uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1, określa sposób ustalania ilości 

zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności sposób ustalania ilości zużytej wody w przypadku 

braku wodomierza lub w przypadku nieruchomości, dla których brak jest 

odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody, lub odliczania wody zużytej 

na określone cele.> 

<3f. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. 

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. 

4a. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności 

gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach 

opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1. 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2496437:part=a2p5&full=1
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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. 1 pkt 3 

dla części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, uwzględnia się 

powierzchnię użytkową lokalu. 

Art. 6k. 

1. 
(2)

 Rada gminy, w drodze uchwały: 

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 lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości[.] <;> 

<3) ustali stawkę opłaty za m3 zużytej wody – w przypadku wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6j ust. 3a.> 

2. 
(3)

 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. 2-2b i 2d; 

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

szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają 

sezonowo. 

2a. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, 

które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za 

miesiąc: 

1)   w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca; 

2)   w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 - 0,7% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m
3
 zużytej wody; 

3)   w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 - 0,08% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m
2
 powierzchni 

<użytkowej> lokalu mieszkalnego; 
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4)   w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 - 5,6% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe; 

[5)    w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 - 3,2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 

1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o 

pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat 

ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.] 

<5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 1,3% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o 

pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki 

opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.> 

2b. Rada gminy, ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej 

gospodarstw domowych, może uwzględnić stopień, w jakim dochody ze środków 

własnych pozyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do 

ponownego użycia pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

3. Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna 

wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy 

odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. 

4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód 

nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o 

której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 i 2400). 

4a. Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
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jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

4b. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której 

mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7: 

1)   nie posiada kompostownika przydomowego lub 

2)   nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, lub 

3)   uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez 

niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, 

o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym 

-   wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do 

zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 

4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co 

najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. 

4c. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego 

zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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. 

 

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.] 

<1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 

obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta: 

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której 

mowa w art. 2a ust. 1; 
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3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy 

podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2, a właściciele nieruchomości nie 

złożyli skutecznego oświadczenia, o którym mowa w art. 6c ust. 3b.> 

<1
1
. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od 

dnia: 

1) zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu w 

budynku wielolokalowym objętym uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 1, lub 

wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych; 

2) podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1, albo uchwały, o której mowa w art. 

6c ust. 2.> 

1a. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

1aa. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może 

wprowadzić możliwość wskazania w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych poszczególnych frakcji, z tym że w okresie od kwietnia do października 

częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż określona w 

uchwale rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, a w przypadku jej nieokreślenia w 

uchwale - nie rzadsza niż raz na 2 tygodnie. 

1ab. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe deklaracja może 

zawierać wskazanie okresów korzystania z nieruchomości. 

1b. Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania 

lub siedziby; 

2)   adres nieruchomości; 

3)   dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

4)   numer telefonu właściciela nieruchomości; 

5)   adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; 

6)   inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego; 
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7)    informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w 

nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

1c. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota 

mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, 

której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal 

podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

1ca. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich 

części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub 

budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają 

przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. 

1d. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub 

zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o. 

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 do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

2a. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim 

przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i 

uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 

zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego. 

2b. (uchylony). 

3. 
(4)

 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnym mogą być 

wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320). 
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4. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość 

zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 

wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację 

zmniejszającą wysokość: 

1)   zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze 

śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; 

2)   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą 

faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

 

Art. 6o. 

1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 

wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w 

tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

<1a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji 

może wykorzystać informacje i dane znajdujące się w jego posiadaniu oraz 

posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych.> 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, o 

której mowa w ust. 1, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. 

3. Po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 1, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, 

jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w 

tym stawki opłaty. 

[4. Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, 

w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również 

przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.] 

<4. W przypadku zmiany danych zamieszczanych w deklaracji lub zmiany stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi do złożenia deklaracji są obowiązani: 
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1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli rada gminy podjęła uchwałę, o której 

mowa w art. 2a ust. 1, 

3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli rada gminy 

podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2, a właściciele nieruchomości nie 

złożyli skutecznego oświadczenia, o którym mowa w art. 6c ust. 3b 

– wobec których została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1.> 

 

Art. 6q. 

1. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia 

organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w 

przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 

ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku 

międzygminnego - zarządowi związku międzygminnego. 

<1
1
. Zarząd związku międzygminnego, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić 

członków zarządu związku międzygminnego lub innych pracowników jednostki 

obsługującej zarząd związku międzygminnego do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.> 

1a. W przypadku udzielenia przez radę gminy, na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), upoważnienia 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uprawnienia organów podatkowych w tych sprawach przysługują 

upoważnionemu organowi. 

2. Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. 

3. (uchylony). 

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 stanowią dochód związku międzygminnego w 

całości lub w części odpowiednio do zakresu przejętych zadań. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631&full=1
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1aa. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane 

na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

1ab. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio 

gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

1b. (uchylony). 

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; 

4)   edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

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 

i technicznym. 

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

koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub 

części produktów niebędących odpadami. 

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

koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 

magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały 

wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o 

których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

2d. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia 

właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów 
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komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu 

nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2, przyjmowanie odpadów przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych 

odpadów przez gminę w inny sposób. 

<2da. Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy: 

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 

niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2–2c, lub 

2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych 

od właścicieli nieruchomości.> 

2e. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości 

zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz 

z objaśnieniami. 

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 częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

[3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, 

odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 

pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż 
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raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych.] 

<3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych 

opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

stanowiących odpady komunalne, odpadów stanowiących części roślin pochodzących 

z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odbieranych lub 

przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

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 niesegregowanych (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 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem gmin 

wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w przypadku których 

częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.> 

3c. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 3, podlega zaopiniowaniu przez państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów 

komunalnych. 

3d. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

punkt 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, sposób ich 

świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 
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Art. 9e. 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem 

nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości: 

1)   selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem 

innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

2)    niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji 

komunalnej. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

1d. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

do termicznego przekształcania, jeżeli gmina, z której są odbierane te odpady, prowadzi 

selektywne zbieranie odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a. 

2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych [ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi] <z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 

komunalnymi> odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

 

Art. 9n. 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

sporządzania rocznych sprawozdań. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w 

terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie zawiera: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, numer rejestrowy, o którym mowa w 

art. 9b ust. 4 pkt 5, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 
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grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został 

nadany; 

2)   informacje o miejscu prowadzenia działalności; 

3)   informacje o masie: 

a)  poszczególnych rodzajów odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, wraz ze wskazaniem 

nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane, 

b)  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania [zmieszanych odpadów komunalnych] <niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych>, powstałych z odebranych od właścicieli 

nieruchomości odpadów komunalnych, przekazanych do składowania albo do 

termicznego przekształcania, 

c)  odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu, 

d)  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami 

komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych 

procesów odzysku. 

4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem 

nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o 

osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za 

dany rok. 

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli 

nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania 

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł 

umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli 

nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach 

zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres 

nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa 

obowiązywała. 
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6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi 

lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe. 

7. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

 

Art. 9oa. 

1. Prowadzący instalację komunalną 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;] 

<1) rodzajach i masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi i przygotowanych 

do ponownego użycia oraz poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w 

tym celu innemu posiadaczowi odpadów wraz ze wskazaniem procesu odzysku, 

któremu zostały poddane odpady;> 

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 
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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 instalację komunalną 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 klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, wzór 

informacji, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia zawartych w niej 

danych. 

Art. 9q. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, 

którego dotyczy. 

3. Sprawozdanie zawiera: 

1)   nazwę gminy lub związku międzygminnego, który przejął zadania gminy, o których 

mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, rodzaj gminy i 

liczbę mieszkańców gminy lub związku międzygminnego; 

2)   informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z 

terenu gminy oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu 

instalacji, do których zostały przekazane; 
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3)   informacje o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich zagospodarowania, 

wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane 

odpady komunalne; 

4)   informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania, przekazanych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z 

terenu gminy odpadów komunalnych; 

5)   informacje o osiągniętych poziomach: 

a)   przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 

b)   (uchylona), 

c)  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania; 

6)   liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne[.] <;> 

<7) informacje o masie wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz 

odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych, które zostały 

przekazane do składowania lub termicznego przekształcania, oraz informacje o 

stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego 

przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.> 

4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których 

mowa w art. 3aa-3c. 

5. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa za pośrednictwem Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

 

Art. 9s. 

1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie do 

15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

3. Sprawozdanie zawiera: 

1)   nazwę województwa, rodzaj i liczbę gmin lub związków międzygminnych, które przejęły 

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

komunalnymi, oraz liczbę mieszkańców województwa; 
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2)   informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu województwa 

odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy 

i adresu instalacji, do których zostały przekazane; 

3)   informacje o działających na terenie województwa punktach selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych i podmiotach zbierających odpady komunalne, o których mowa w 

art. 9nb ust. 1; 

4)   informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania, przekazanych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z 

terenu województwa odpadów komunalnych; 

5)   informacje o osiągniętych przez gminy lub związki międzygminne, które przejęły zadania 

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

komunalnymi, z terenu województwa poziomach: 

a)   przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 

b)   (uchylona), 

c)  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania; 

6)   liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne[.] <;> 

<7) informacje o masie wytworzonych na terenie województwa odpadów komunalnych 

oraz odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych, które zostały 

przekazane do składowania lub termicznego przekształcania, oraz informacje o 

stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego 

przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 

województwa.> 

4. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do spraw 

klimatu wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, do jego 

uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 

5. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw klimatu za 

pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

 

Art. 9tb. 

1. Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych 
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przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych 

dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności: 

1)    możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2)   potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

3)    koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4)   liczbę mieszkańców; 

5)   liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 

1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12; 

6)   ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

7)    ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 

składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych[.]  <;> 

<8) uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych; 

9) masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do 

termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych 

przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie gminy.> 

2. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 

kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 
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Art. 9x. 

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który: 

1)   odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

o którym mowa w art. 9b ust. 2 - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za 

pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 

10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do 

rejestru; 

1a)   złożył wniosek, o którym mowa w art. 9c ust. 2, niezgodny ze stanem faktycznym albo 

złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 10 000 zł; 

2)  miesza selektywnie zebrane odpady komunalne [ze zmieszanymi odpadami komunalnymi]   

<z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi> lub selektywnie 

zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 

000 zł do 50 000 zł; 

3)    nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji 

komunalnej - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy 

ujawniony przypadek; 

4)  przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej 

w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub 

poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p 

ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

5)   przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 

dni. 

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem 

nieruchomości, który nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze 

pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 

1)    przygotowania do ponownego użycia i recyklingu; 

2)   ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty 

za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na 
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składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów 

komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych lub 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

Art. 9xaa. 

[Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na 

ust. 1, który przekazuje:] 

<Podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w 

art. 9na ust. 1, który przekazuje:> 

1)   nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb - podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w 

przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

2)   po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb - podlega karze pieniężnej w 

wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni. 

 

Art. 9y. 

1. Gminna jednostka organizacyjna, która: 

1)    odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym mowa 

w art. 9k ust. 1 - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc 

wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc 

wykonywania działalności pomimo zakazu; 

2)  miesza selektywnie zebrane odpady komunalne [ze zmieszanymi odpadami komunalnymi]  

<z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi> lub selektywnie 

zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 

000 zł do 50 000 zł; 

3)    nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d, odebranych od właścicieli 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji 

komunalnej - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy 

ujawniony przypadek; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383858:part=a290u2&full=1
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4)  przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej 

w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub 

poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p 

ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

5)   przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 

dni. 

2. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze 

pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 

1)    przygotowania do ponownego użycia i recyklingu; 

2)   ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3. 

 

Art. 10. 

1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia 

- podlega karze aresztu lub karze grzywny. 

[2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 

- podlega karze grzywny.] 

<2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a 

– podlega karze grzywny.> 

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w 

regulaminie. 

[2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- podlega karze grzywny.] 

<2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 

nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– podlega karze grzywny.> 

2c. Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada 

kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne 
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- podlega karze grzywny. 

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-2c, toczy się według przepisów.  

 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, z późn. zm.) 

Art. 115a. 

[1. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów 

własnych, pomiarów dokonanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub 

pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 

działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o 

dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa 

się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.] 

<1. W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie 

pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że 

poza zakładem, w wyniku jego działalności, są przekroczone dopuszczalne poziomy 

hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika 

hałasu LAeq D lub LAeq N.> 

2. Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, 

kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej 

przedsiębiorcą, decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza 

zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do 

rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, na które oddziałuje zakład. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą być określone wymagania mające na celu 

nieprzekraczanie poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu, a w szczególności: 

1)   rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, wraz z przewidywanymi wariantami; 

2)   zakres, sposób i częstotliwość prowadzenia pomiarów poziomu hałasu w zakresie, w 

jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148; 

3)    (uchylony); 

4)    formę, układ, techniki i termin przedkładania wyników pomiarów, o których mowa w pkt 

2, organowi właściwemu do wydania decyzji i Głównemu Inspektorowi Ochrony 
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Środowiska; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio przepis 

art. 147 ust. 6. 

5. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się z 

urzędu. 

6. (uchylony). 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku: 

1)   uchwalenia albo utraty mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dotyczącego terenów objętych oddziaływaniem hałasu z zakładu; 

2)   zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, na które 

oddziałuje hałas z zakładu, nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego; 

3)   zmiany obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 

Art. 183c. 

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji [,]  

<lub jej części lub]> obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania 

odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o 

których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w 

art. 42 ust. 4c tej ustawy. 

2. Właściwy organ występuje do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i przekazuje mu kopię niezbędnej 

dokumentacji, w szczególności wniosku, o którym mowa w art. 184 ust. 1, oraz operatu 

przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, wraz z postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. 

3. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, po przeprowadzeniu 

kontroli, wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w 

przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w 

art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Na postanowienie nie służy zażalenie. 
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4. W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach o 

ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o 

których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z postanowieniem, o którym mowa w 

art. 42 ust. 4c tej ustawy, właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów. 

5. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 

2020) dotyczące czynności kontrolno-rozpoznawczych. 

6. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie 

stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie 

odpadów niepalnych. 

7. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie 

stosuje się w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydawanego dla zakładu 

stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784) 

 

Art. 25. 

1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz 

zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7. 

2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł 

prawny. 
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3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania 

lub przetwarzania odpadów. 

[4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów 

technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych 

zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez: 

1)   1 rok - w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z 

przetworzenia odpadów komunalnych; 

2)   3 lata - w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.] 

<4. Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być 

magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów 

technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych 

zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.> 

[4a. W ramach zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, 

które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy 

maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane 

w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na 

przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów.] 

4b. (uchylony). 

5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu 

zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie 

dłużej jednak niż przez rok. 

6. Okresy magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla 

wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. 

6a. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie 

odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest 

obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub 
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składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b-6f. 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 8a. 

6b. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu. 

6c. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie 

odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów udostępnia utrwalony obraz lub jego 

kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki 

odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży 

Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 

6d. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się 

przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i 

identyfikację osób przebywających w tym miejscu. 

6e. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie 

odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do właściwego 

przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca 

magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży. 

6f. W przypadku magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych: 

1)   paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego 

paliwa, 

2)   papier oraz tektura, 

3)   tekstylia, 

4)   odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali, 

5)   tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy, 

6)   drewno i odpady drewnopochodne, 
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7)   odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów 

pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów, 

8)   odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6 

-   posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie 

odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca 

magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu 

kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny. 

6g. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do rejestrowanego 

obrazu w czasie rzeczywistym w przypadku: 

1)   prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995, 1339 i 2127); 

2)   powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku 

określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 

ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281), albo 

wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 

Inspekcji Ochrony Środowiska. 

6h. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie 

odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia dostępność obrazu w czasie 

rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 

6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu 

kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający 

zachowanie tych informacji w poufności. <Informacje te mogą podlegać weryfikacji 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, która polega na próbnym 

zalogowaniu się przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do wizyjnego 
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systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, w terminie 

ustalonym z podmiotem, którego ta weryfikacja dotyczy.> 

6i. W przypadku miejsca magazynowania lub składowania odpadów: 

1)   w jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej, 

2)   stanowiącego element obiektów, instalacji, urządzeń i usług ujętych w jednolitym 

wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury 

krytycznej, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) 

-   nie stosuje się przepisów ust. 6f-6h. 

[6j. Przepisów ust. 6a-6i nie stosuje się do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w 

trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.] 

<6j. Przepisów ust. 6a–6i nie stosuje się do odpadów wymienionych w załączniku nr 2a 

do ustawy oraz odpadów uznanych za niepalne zgodnie z art. 3 ust. 3c, niebędących 

odpadami niebezpiecznymi.> 

7. Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie 

odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez 

prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego 

przetwarzanie odpadów, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony 

środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z 

magazynowaniem odpadów. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw klimatu może 

określić czas magazynowania, kierując się rodzajem magazynowania i właściwościami 

odpadów. 

8a. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla 

prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli 

oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się 

koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie 

gospodarowania odpadami. 
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Art. 36. 

1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez ministra 

właściwego do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki wodnej. 

2. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany przez 

zarząd województwa. 

3. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu uchwalony 

wojewódzki plan gospodarki odpadami, w postaci papierowej, w terminie miesiąca od 

dnia uchwalenia planu. 

4. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez organy 

wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków 

międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych <lub związków 

metropolitalnych>, a w zakresie związanym z ochroną wód - przez właściwego 

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 

5. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez organy, o 

których mowa w ust. 4, zarząd województwa jest obowiązany przekazać projekt 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania, a projekt planu 

inwestycyjnego do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw klimatu. 

6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż miesiąc 

od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię 

pozytywną. 

6a. Jeżeli minister właściwy do spraw klimatu nie zgłasza uwag do projektu planu 

inwestycyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 6, projekt uznaje się za uzgodniony. 

6b. Dokonanie przez sejmik województwa zmian w planie inwestycyjnym uzgodnionym z 

ministrem właściwym do spraw klimatu oraz w pozostałej części wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami, która odnosi się do inwestycji wskazanych w planie 

inwestycyjnym, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw środowiska. 

7. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. 
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8. W przypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ 

przygotowujący projekt planu gospodarki odpadami jest obowiązany zapewnić udział 

społeczeństwa, o którym mowa w dziale III w rozdziale 3, ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Art. 41a. 

1. Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie 

na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są 

wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z 

udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji <lub jej części>, obiektu 

budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być 

prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania 

wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. 

1a. Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz 

pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji <lub jej części>, obiektu budowlanego lub 

jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone 

przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań 

określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie 

zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie 

przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4c. 

2. Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli 

występuje właściwy organ, przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia kontroli 

dokumentacji, w szczególności wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lub 2, oraz 

operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, wraz z 

postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4c. 

<2a. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie kontroli dotyczy instalacji objętej obowiązkiem 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego, kontrola wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska oraz postanowienie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczą oceny 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2454281:part=dIIIr3&full=1
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wymagań, o których mowa w art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska. 

3. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie 

wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach 

ochrony środowiska. Na postanowienie nie służy zażalenie. 

3a. Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży 

Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w 

przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z 

warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, 

o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 

ust. 4c. Na postanowienie nie służy zażalenie. 

4. W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie 

opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska 

właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 

4a. W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w 

art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c, właściwy 

organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów. <Właściwy organ, mimo postanowienia wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań 

określonych w przepisach ochrony środowiska, może wydać zezwolenie na zbieranie 

odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jeżeli stwierdzi, że 

niespełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska nie spowoduje 

powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska.> 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

dotyczy przygotowania do ponownego użycia. 
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5a. Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego 

użycia. 

6. W przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów stosuje się przepisy ust. 1-5a. 

7. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, 1a i 6, nie stosuje się art. 48 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

8. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku: 

1)   zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym 

mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

2)   zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na 

wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które 

dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. 

9. Do kontroli, o której mowa w ust. 1a, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 

oraz z 2021 r. poz. 464) dotyczące czynności kontrolno-rozpoznawczych. 

 

Art. 42. 

1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek 

zawiera: 

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 

3)   oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 

4)    wskazanie: 

a)  miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b)  maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy 

wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz 

które mogą być magazynowane w okresie roku, 

c)  największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w 

instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 
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odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub 

innego miejsca magazynowania odpadów, 

d)  całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

5)   szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 

6)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości 

posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 

7)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania 

odpadów; 

8)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem; 

9)   opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

9a)   proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a; 

10)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 

Wniosek zawiera: 

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 

3)   określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i 

powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 

4)   oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 

5)    wskazanie: 

a)  miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów, 

b)  maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy 

wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz 

które mogą być magazynowane w okresie roku, 

c)  największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w 

instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania 
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odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub 

innego miejsca magazynowania odpadów, 

d)  całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części 

lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

6)    szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis 

procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów - także godzinowej mocy przerobowej; 

7)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i 

jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 

środowiska; 

8)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów; 

9)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem; 

10)  opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

11)   informacje dotyczące: 

a)  minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej 

wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, 

pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich, 

b)  środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie 

termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to 

wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii 

elektrycznej, 

c)  sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko, 

d)  dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
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-   w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 

12)   (uchylony); 

13)  informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 

dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 

dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do 

ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska; 

13a)   informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków; 

13b)   proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a; 

14)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

3. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia 

zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego 

składu chemicznego i właściwości odpadów. 

3a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się: 

1)   zaświadczenie o niekaralności: 

a)  posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

b)  wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów 

będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

–   za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 

164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 

2)   zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko 

środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 358); 

3)    oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych 

wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w [art. 175,] art. 183, art. 189 

ust. 2 pkt 6 lub art. 191; 

4)    oświadczenie, że w stosunku do: 

a)  osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a, 
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b)  posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej 

tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna 

-   w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i 

przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 

zł; 

5)    oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej 

posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady 

nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy: 

a)  w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu 

zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub 

b)  któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której 

mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 

150 000 zł 

-   za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem 

rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy. 

3b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3a pkt 3-5, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3c. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 

i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie 

został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane. 
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3d. 
(4)

 Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, poprzedzonych decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 

dołącza się załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy 

obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

4. (uchylony). 

4a. Do wniosku o zezwolenie na: 

1)   zbieranie odpadów niebezpiecznych, 

2)   przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, 

3)   zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych, 

4)   przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych 

- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument 

potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania 

albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1. 

4b. Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów dołącza się: 

1)   operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, 

obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z 

komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez: 

a)  rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - w przypadku gdy 

organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony 

środowiska, 

b)  osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym 

jest starosta; 
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2)   postanowienie, o którym mowa w ust. 4c. 

4c. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje 

zażalenie. 

4d. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy (miejski) 

Państwowej Straży Pożarnej: 

1)   wyraża zgodę na ich zastosowanie albo 

2)   wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, 

albo 

3)   nie wyraża zgody na ich zastosowanie. 

4e. Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

5. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie 

odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje 

kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania 

odpadów. 

6. (uchylony). 

6a. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5. 

7. Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie 

zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów lub decyzji o 

zmianie tego zezwolenia. 

Art. 45. 

1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów zwalnia się: 

1)   podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie 

gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci 

zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez 
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apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy 

zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i 

instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów); 

2)   osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące 

odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; 

3)   osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe 

w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3; 

4)   podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

5)   posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do 

uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

6)   posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program 

gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 

2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018); 

7)   wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami 

niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3; 

8)   posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3; 

9)   władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej 

nieruchomości; 

10)  wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich 

wytworzenia; 

[11)   punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez 

gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.] 

<11) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie 

przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami lub przez związek 

metropolitalny bezpośrednio przez urząd obsługujący wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, gminną jednostkę budżetową lub gminny zakład budżetowy lub 

urząd obsługujący związek metropolitalny.> 
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2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym 

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania 

odpadów. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilość odpadów, jakie mogą być objęte 

zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, oraz metodę przetwarzania odpadów, 

która ma być zastosowana, a w przypadku odpadów niebezpiecznych - także szczegółowe 

warunki zwolnień w zakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami odpadów 

oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska w trakcie przetwarzania odpadów. 

4. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może 

być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej 

działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. 

5. Wytwórca odpadów, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany uwzględnić we wniosku o 

wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów odpowiednio wymagania przewidziane dla 

wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia 

na przetwarzanie odpadów, w tym dołączyć wymagane załączniki. 

5a. Przepis ust. 5 stosuje się do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego określającego 

wymagania dla zbierania lub przetwarzania odpadów. 

6. Właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio 

wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów. 

7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, wydaje organ właściwy do 

wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 

8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, jest jednocześnie 

odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie 

odpadów. 

9. Jeżeli pozwolenie zintegrowane obejmuje zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie, 

przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 46. 

1. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami: 

1)   mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska; 

2)   jest niezgodny z planami gospodarki odpadami; 

3)    jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego. 

1a. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli w stosunku do: 

1)   tego przedsiębiorcy lub 

2)   wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu tego przedsiębiorcy, 

prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna 

–   wydano decyzję, o której mowa w art. 47 ust. 2, a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o 

cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna. 

1b. Przepis ust. 1a stosuje się także, jeżeli wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub 

członek zarządu tego przedsiębiorcy jest lub był, w czasie gdy zostało popełnione 

naruszenie, z powodu którego cofnięto zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie 

na przetwarzanie odpadów, wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub 

członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję o 

cofnięciu zezwolenia, a nie minęło 10 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu 

zezwolenia stała się ostateczna. 

1c. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli osoba ta została 

ukarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku lub 

przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

1d. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli: 

1)   wobec przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko 

środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
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2)   wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego 

przedsiębiorcy jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 

lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

1e. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów: 

1)   przedsiębiorcy będącemu osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, jeżeli co najmniej trzykrotnie: 

a)  będący osobą fizyczną wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu 

tego przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia, o 

których mowa w [art. 175], art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191, 

b)  wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 

latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł: 

–  temu przedsiębiorcy, 

–  wspólnikowi, prokurentowi, członkowi zarządu lub członkowi rady nadzorczej tego 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, 

–  innemu przedsiębiorcy, którego wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub 

członkiem zarządu, w czasie gdy zostało popełnione naruszenie, z powodu którego 

wymierzono administracyjną karę pieniężną, jest lub był wspólnik, prokurent, członek 

zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów składającego wniosek; 

2)   przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli co najmniej trzykrotnie: 

a)  został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenia, o których mowa w [art. 

175], art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191, 

b)  wymierzono mu administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 

latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł. 

1f. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy na terenie, którego wniosek dotyczy, nie ma 

instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, wskazanych we wniosku, o którym mowa 

w art. 42 ust. 1 lub 2. 

2. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne 

przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, w przypadku gdy kierownik spalarni 

odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają 
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świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 

odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. 

3. Marszałek województwa odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub 

pozwolenia zintegrowanego, w przypadku gdy instalacja komunalna nie spełnia wymagań 

ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji. 

4. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odmowy przedłużenia zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków. 

 

Art. 48. 

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa: 

1)   po upływie czasu, na jaki zostało wydane; 

2)   jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z 

innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe; 

3)   na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem; 

[4)   jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w 

terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;] 

<4) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w 

terminie roku od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;> 

5)   jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 

2 lata. 

Art. 83. 

1. Dostęp do BDO posiadają: 

1)    minister właściwy do spraw klimatu, 

2)    administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu, 

2a)   minister właściwy do spraw środowiska, 

3)   minister właściwy do spraw gospodarki, 

4)   minister właściwy do spraw rolnictwa, 

5)   minister właściwy do spraw transportu, 

6)   minister właściwy do spraw zdrowia, 

6a)   minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, 

7)   Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, 

8)   Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych, 

9)    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
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10)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

11)  Główny Geodeta Kraju, 

12)  marszałek województwa, 

13)  wojewoda, 

14)  starosta, 

15)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

16)  organy Inspekcji Ochrony Środowiska, 

17)  organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

18)  zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi, 

19)   Policja, 

20)   Inspekcja Transportu Drogowego, 

21)   organy nadzoru górniczego<,> 

<22) zarząd związku metropolitalnego realizujący zadania z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi> 

-   zwani dalej "użytkownikami", z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie z art. 49 ust. 

7. 

2. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w zakresie 

związanym z ich kompetencjami i zadaniami. 

2a. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 12-21, posiadają możliwość 

weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy odpadów 

ewidencji odpadów. 

3. Administrator BDO współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

Art. 95. 

1. Posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiający te 

odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich 

monitoringu, z uwzględnieniem właściwości odpadów i charakteru procesu oraz zgodnie z 

wymaganiami i sposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 11. 
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2. Zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwia się przez 

termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. 

3. Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych we współspalarniach odpadów. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

[11. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 

weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, 

2)   warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 

weterynaryjnych, 

3)   warunki magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych przez prowadzącego unieszkodliwianie odpadów, 

4)   sposób i zakres prowadzenia monitoringu procesów, o których mowa w pkt 2 

-   kierując się potrzebą zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez odpady medyczne i 

odpady weterynaryjne oraz koniecznością zapewnienia prowadzenia prawidłowego 

monitoringu procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 

weterynaryjnych.] 

<11. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze 

rozporządzenia, dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania i warunki magazynowania 

odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych oraz warunki prowadzenia 

procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, a 

także sposób monitoringu tych procesów, dla których prowadzenie monitoringu jest 

konieczne dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia tych procesów, kierując się 

potrzebą zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez odpady medyczne i odpady 
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weterynaryjne oraz koniecznością zapewnienia prowadzenia prawidłowego 

magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych.> 

[12. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 11, minister właściwy do spraw zdrowia 

kieruje się: 

1)   potrzebą zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez odpady medyczne i odpady 

weterynaryjne; 

2)   potrzebą zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych, tak aby odpady te utraciły właściwości zakaźne; 

3)   koniecznością zapewniania prowadzenia prawidłowego monitoringu procesów 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych; 

4)   koniecznością pozbawienia właściwości zakaźnych każdej partii zakaźnych odpadów 

medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.] 

13. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego 

przekazywania oraz wzór tego dokumentu, kierując się potrzebą zapewnienia 

wiarygodnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych. 

[Art. 175. 

Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie 

odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do 

rejestru 

podlega karze aresztu albo grzywny.] 

 

Art. 180. 

[1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w 

sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, 

podlega karze grzywny.] 

[2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie: 

1)   posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, 

zgodnie z art. 69 ust. 1a; 
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2)   posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia wygenerowanego z 

BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3.] 

<2. Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie: 

1) posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO, 

zgodnie z art. 69 ust. 1a, 

2) posiadania w trakcie transportu odpadów komunalnych potwierdzenia 

wygenerowanego z BDO, zgodnie z art. 71a ust. 3 

– podlega karze grzywny.> 

3. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 72 nie przechowuje przez określony 

czas, nie udostępnia lub nie przedkłada dokumentów i wszelkich danych, o których mowa 

w art. 72 ust. 1. 

4. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 67 ust. 10 albo 

ust. 11, nie wprowadza albo nie wprowadza w terminie do BDO informacji zawartych w 

dokumentach ewidencji odpadów sporządzonych w formie określonej w art. 67 ust. 7. 

 

Art. 194. 

1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: 

1)   zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o której 

mowa w art. 5, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, 

substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji 

niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów 

niebezpiecznych; 

2)   mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie 

substancji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew 

warunkom, o których mowa w art. 21 ust. 2; 

2a)   transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 24; 

2b)   magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 1-

6; 

2c)   nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a; 
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2d)   przekazywanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, do instalacji 

komunalnej niezgodnie z przepisem art. 29a ust. 2; 

3)   zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2; 

<3a) zlecanie wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które 

nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew 

przepisom art. 27 ust. 2;> 

4)    nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 

48a ust. 11, lub niezłożenie wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia 

roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 8. 

5)   prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego 

wpisu do rejestru; 

5a)   nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z 

prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63; 

<5b) nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób 

nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym;> 

6)   dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o 

którym mowa w art. 93; 

7)   rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami 

lub przedmiotami, o którym mowa w art. 122 ust. 3; 

8)   wydobywanie odpadów, niezgodnie z przepisami, o których mowa w art. 143 ust. 2 i art. 

144; 

9)   
(9)

 przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do 

termicznego przekształcania niezgodnie z przepisami art. 158 ust. 3 i 4. 

[2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata 

podwyższona, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska. 

3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej 

niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.] 

<2. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się, w przypadku gdy za naruszenie może być 

ustalona opłata podwyższona, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383858:part=a293&full=1
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3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie 

mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.> 

4. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za zbieranie odpadów lub przetwarzanie 

odpadów bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41. [Kara wynosi nie mniej 

niż 10 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.]  <Kara wynosi nie mniej niż 1000 zł i 

nie może przekroczyć 1 000 000 zł.> 

5. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za gospodarowanie odpadami niezgodnie z 

posiadanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 41. Kara wynosi nie mniej niż 1000 zł i 

nie może przekroczyć 1 000 000 zł. 

[6. Wysokość kary, o której mowa w ust. 4, oblicza się, uwzględniając ilość i właściwości 

odpadów, w sposób określony w załączniku nr 6 do ustawy. 

6a. W przypadku braku możliwości obliczenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej, o 

której mowa w ust. 4, w sposób określony w załączniku nr 6 do ustawy, wysokość tej kary 

oblicza się, uwzględniając przesłanki określone w art. 199.] 

<7. Wysokość kary, o której mowa w ust. 4 i 5, ustala się, uwzględniając ilość i 

właściwości odpadów, okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz przesłanki 

określone w art. 199.> 

7. Wysokość kary, o której mowa w ust. 5, oblicza się, uwzględniając w szczególności ilość i 

właściwości odpadów, możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub środowiska oraz 

okoliczności naruszenia przepisów ustawy 

 

[Art. 194a. 

Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ust. 4 i 5, wymierza się w 

wysokości dwukrotności kwoty określonej w art. 194 ust. 4 lub 5, w przypadku gdy 

wymierza się ją po raz drugi lub kolejny.] 

 

Art. 251. 

1. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w: 

1)   2016 r. - 1000 tys. zł; 

2)    2017 r. - 636,5 tys. zł; 

3)    2018 r. - 1080 tys. zł; 

4)    2019 r.- 3436,5 tys. zł; 
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5)    2020 r. -2211 tys. zł; 

6)    2021 r. - 2079 tys. zł; 

7)    2022 r. - 2079 tys. zł; 

8)    2023 r. - 2079 tys. zł; 

9)    2024 r. - 2079 tys. zł; 

10)  2025 r. - 2079 tys. zł. 

2. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetów samorządów województw 

będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w: 

1)   2016 r. - 0 zł; 

2)   2017 r. - 0 zł; 

3)    2018 r. - 0 zł; 

4)    2019 r. - 2219 tys. zł; 

5)    2020 r. - 2219 tys. zł; 

6)    2021 r. - 2219 tys. zł; 

7)    2022 r. - 2219 tys. zł; 

8)    2023 r. - 2219 tys. zł; 

9)    2024 r. - 2219 tys. zł; 

10)  2025 r. - 2219 tys. zł. 

3. W latach 2016-2028 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie 

niniejszej ustawy wynosi w: 

1)   2016 r. - 5500 tys. zł; 

2)    2017 r. - 0 zł; 

3)    2018 r. - 3250 tys. zł; 

4)    2019 r. - 14 624 tys. zł; 

5)    2020 r. - 9854 tys. zł; 

[6)    2021 r. - 3706 tys. zł; 

7)    2022 r. - 3100 tys. zł; 

8)    2023 r. - 2360 tys. zł; 

9)    2024 r. - 2360 tys. zł; 

10)   2025 r. - 2360 tys. zł; 

11)   2026 r. - 2360 tys. zł; 

12)   2027 r. - 2360 tys. zł; 
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13)   2028 r. - 2360 tys. zł.] 

<6) 2021 r. – 12 480 tys. zł; 

7) 2022 r. – 12 910 tys. zł; 

8) 2023 r. – 1440 tys. zł; 

9) 2024 r. – 1406 tys. zł; 

10) 2025 r. – 1400 tys. zł; 

11) 2026 r. – 2200 tys. zł; 

12) 2027 r. – 1400 tys. zł; 

13) 2028 r. – 1400 tys. zł.> 

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące 

polegające na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem BDO. 

5. Działania, o których mowa w ust. 4, polegają na ograniczeniu lub wstrzymaniu rozbudowy 

systemu BDO w danym roku budżetowym. 

6. Działania, o których mowa w ust. 4, nie mogą stwarzać zagrożenia utraty możliwości 

realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej 

oraz zagrożenia polegającego na utracie możliwości zbierania danych lub bezpiecznego 

ich przechowywania. 

7. Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których 

mowa w ust. 1 i 3, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2a  

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ KATEGORII ODPADÓW NIEPALNYCH 

 

1)   odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118; 

2)   odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku 

odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118; 

3)   odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów drewna i odpadów tworzyw 

sztucznych; 

4)   szkło; 

5)   odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania; 

6)   minerały (np. piasek i kamienie, kruszywo); 

7)   gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania; 
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8)   odpady metali; 

9)   odpady fosfogipsów; 

10)  odpady gipsów; 

11)  żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż 

fluidalnych, mieszanki popiołowo-żużlowe; 

12)  rdzenie i formy odlewnicze; 

13)  odpady materiałów ceramicznych; 

14)  odpady powstałe z materiałów ogniotrwałych; 

15)  odpady spoiw mineralnych, w tym cementu, wapna i tynku[.]  <;> 

<16) odpadowy siarczan żelazowy; 

17) osady z dekarbonizacji wody; 

18) odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego – z przesiewu i przepału 

kamienia wapiennego.> 

 

[ZAŁĄCZNIK Nr 6  

SPOSÓB OBLICZANIA ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ 

 

1.   Wysokość administracyjnej kary pieniężnej oblicza się zgodnie z następującym wzorem: 

 

K = O x S, gdzie: 

K-   oznacza wysokość administracyjnej kary pieniężnej, 

O-   oznacza domyślną objętość bryły zgromadzonych odpadów [m
3
] obliczoną z 

uwzględnieniem długości, szerokości i wysokości bryły zgromadzonych odpadów, przy 

czym długość i szerokość bryły zgromadzonych odpadów stanowią boki prostokąta, które 

są styczne do podstawy bryły nagromadzonych odpadów, natomiast wysokość mierzona 

jest w najwyższym punkcie bryły, 

S-   oznacza stawkę za 1 [m
3
] zgromadzonych odpadów, gdzie: 

1)   za odpady niebezpieczne stawka wynosi 600 zł; 

2)   za odpady inne niż niebezpieczne i obojętne stawka wynosi 300 zł; 

3)   za odpady obojętne spełniające wymagania dotyczące dopuszczenia odpadów obojętnych 

do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 118, stawka wynosi 100 zł. 
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2.   W przypadku braku wyników badań potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących 

dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118, przez odpady, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3, stosuje się stawkę 300 zł. 

3.   W przypadku braku odpadów, które były zbierane lub przetwarzane bez wymaganego 

zezwolenia, wartość "O", o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów 

ewidencji odpadów lub innych dowodów stwierdzających ilość odpadów, w stosunku do 

których stwierdzono naruszenie, przy czym stosuje się przelicznik masy odpadów 

wyrażonej w Mg na ich objętość wyrażoną w m3, który wynosi 1. W przypadku 

zgromadzenia odpadów na danym terenie w kilku bryłach, wartość "O" oblicza się, 

sumując domyślną objętość wyliczoną osobno dla każdej bryły zgromadzonych odpadów. 

4.   Jeżeli wysokość kary obliczona zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)   niższa niż dolna granica kary określona w art. 194 ust. 4 ustawy, kara wynosi 10 000 zł, 

2)   wyższa niż górna granica kary określona w art. 194 ust. 4 ustawy, kara wynosi 1 000 000 

zł 

-    z zastrzeżeniem art. 194a ustawy. 

5.   W przypadku kary, o której mowa w art. 194a ustawy, ust. 4 stosuje się odpowiednio.] 

 

 

 


