
 

 

 

Druk nr 2764–A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E    S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I  LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI 

REGIONALNEJ 
 
 

o poselskich projektach ustaw: o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz o zmianie ustawy o własności 
lokali (druk nr 2377) oraz o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(druk nr 2404) 

 

Sejm na 77. posiedzeniu w dniu 8 października 2014 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2764 do 

Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  

9 października 2014 r. 

wnoszą: 

 
W ys ok i  S e j m    raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 pkt 10 nadać brzmienie: 

„10) art. 6d otrzymuje brzmienie: 
„Art. 6d. 1. Gmina może udzielić zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, w sposób 
bezpośredni spółce: 

1) o kapitale zakładowym spółki wyłącznie gminnym; 



 

2) prowadzącej przeważającą część działalności w sferze użyteczności 
publicznej na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować 
przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i 
zagospodarowanie tych odpadów, o ile na terenie gminy nie funkcjonuje 
spółka z udziałem gminy powołana do tych celów lub gmina nie udzieliła 
jej zamówienia w sposób określony w ust. 1. 

3. 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 mieszańców, gęstość 
zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez 
jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości. 

4. W przypadku, gdy gmina podzielona jest na sektory, przetargi, o których 
mowa w ust. 2, organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów. 

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w szczególności: 

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów 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; 
5) instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać 
odebrane odpady; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów 
selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie 
podmiotu zbierającego te odpady; 

6) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości.”;”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
Uwaga: Poprawki nr 1–3 należy głosować łącznie. 

 
2) w art. 1 po pkt 10 dodać pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) uchyla się art. 6e;”; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 



 

3) w art. 1 pkt 11 nadać brzmienie: 
„11) art. 6f otrzymuje brzmienie: 
„Art. 6f.  1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera ze spółką z udziałem gminy, 

o której mowa w art. 6d ust. 1, lub z przedsiębiorcą odbierającym odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o 
którym mowa w art. 6d ust. 2, umowę na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą wybranym w trybie 
przetargu wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 2. W 
celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do 
czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie 
zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  –
 Prawo zamówień publicznych.”;”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
4) w art. 1 pkt 14 nadać brzmienie: 

„14) w art. 6i dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–5 w 
brzmieniu: 

„2. Ustala się maksymalne stawki opłat: 
1) 10,20 zł/os/m-c odpady segregowane, 15,50 zł/os/m-c odpady 

niesegregowane; 
2) 5,57 zł/m3/m-c odpady segregowane, 8,80 zł/m3/m-c odpady 

niesegregowane; 
3) 0,54 zł/m2/m-c odpady segregowane, 8,80 zł/m2/m-c odpady 

niesegregowane. 
3. 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. 

4. 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. Ustala się maksymalną stawkę opłat: 

1) 17,07 zł/gospodarstwo domowe odpady segregowane; 
2) 27,10 zł/gospodarstwo domowe odpady niesegregowane. 

5. Właścicielom nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, w związku z 
art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rada gminy udziela na ich 
wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych przez nich ponoszonych.”;”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 5. 
 
 



 

5) w art. 1 pkt 16 nadać brzmienie: 
„16) w art. 6k: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„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 publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny  w ostatnim 
Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej - 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 publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim 
Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej - za m3 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 publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim 
Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej - za m2 
powierzchni lokalu mieszkalnego; 

4) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 – 5,6% 
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim 
Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej - za gospodarstwo 
domowe.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny 
zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, 
które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki 
opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w 
sposób selektywny. 

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 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
6) w art. 1 pkt 17 nadać brzmienie: 

„17) art. 6l otrzymuje brzmienie:  
„Art. 6l. 1. Rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 
wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. 



 

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć 
inkasentów. W przypadku zarządzenia powyższego sposobu poboru 
opłaty, rada gminy ma obowiązek określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. W przypadku budynków wielorodzinnych inkasentem jest 
zarządca nieruchomości.”;”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
7) w art. 1 w pkt 18 lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:  
„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.  

2b. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
wydaje decyzję ustalającą wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, stosując 
wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
8) w art. 1 w pkt 23 w lit. f w ust. 3b skreślić wyrazy „w okresie od kwietnia do 

października”; 
– KP SLD 

– odrzucić  
 
9) w art. 3: 

a) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) w art. 32 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zakazów określonych w art. 23 ust. 2;”;”, 
b) po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 194 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3)  zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2;”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
10) po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Art. 6fa ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu wszczętych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Przepisu art. 6f ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów 
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o 



 

zagospodarowanie tych odpadów zawieranych z przedsiębiorcami 
wybranymi w drodze przetargu, o którym mowa w ust. 1.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
11) w art. 7 nadać brzmienie: 

„Art. 7. Do kar pieniężnych zawieszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy na podstawie art. 9ze ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się 
przepis art. 9ze ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 

 
Warszawa, dnia 9 października 2014 r. 
 

 
  Zastępca Przewodniczącego Komisji                      Zastępca Przewodniczącego Komisji  
 Samorządu Terytorialnego                        Ochrony Środowiska,  
 i Polityki Regionalnej                       Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
                    
 
 /-/Halina Rozpondek                      /-/Ewa Wolak 
  
 

Sprawozdawca 
 
 
                                                               /-/Tadeusz Arkit 
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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 publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej - za gospodarst...


	b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
	„3. Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość ma...
	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 przekracz...



	– KP PO
	6) w art. 1 pkt 17 nadać brzmienie:
	„17) art. 6l otrzymuje brzmienie:
	„Art. 6l. 1. Rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z do...
	2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. W przypadku zarządzenia powyższego sposobu poboru opłaty, rada gminy ma obowiązek określenia wysokości wynag...


	– KP SLD
	7) w art. 1 w pkt 18 lit. b nadać brzmienie:
	„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
	„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 st...
	2b. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję ustalającą wysokość zaległości z t...


	– KP PO
	8) w art. 1 w pkt 23 w lit. f w ust. 3b skreślić wyrazy „w okresie od kwietnia do października”;
	– KP SLD
	9) w art. 3:
	a) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) w art. 32 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) zakazów określonych w art. 23 ust. 2;”;”,


	b) po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:
	„2a) w art. 194 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3)  zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2;”;”;



	– KP PO
	10) po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu:
	„Art. 3a. 1. Art. 6fa ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
	2. Przepisu art. 6f ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zagospodarowanie tych odpadów zawieranych z przedsiębiorcami wybranymi w drodze przetargu, o którym mowa w ...


	– KP PO
	11) w art. 7 nadać brzmienie:
	„Art. 7. Do kar pieniężnych zawieszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 9ze ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się przepis art. 9ze ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.”.

	– KP PO

