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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX 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 rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1275)
Sejm na 34. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2021 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1295 do Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz do Komisji 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 8
lipca 2021 r.
wnoszą:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w art. 2 w ust. 3b po wyrazach „przepisów art. 6h, art. 6m ust. 1 i
art. 6o ust. 4” dodać wyrazy „w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust.
1.”;
– KP PiS, KO i Lewica
– przyjąć

2) w art. 1 w pkt 3 w dodawanym art. 2a:
a) ust. 1 nadać brzmienie:
„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.”,
b) ust. 3 nadać brzmienie:
„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 możliwości
identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach na
wszystkich nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi albo na części
tych nieruchomości.”;
– KP PiS, KO i Lewica
– przyjąć
3) w art. 1 w pkt 4 w lit. a skreślić tiret drugie
– KP Konfederacja
– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 4 i 5.

4) w art. 1:
a) w pkt 4 w lit. a dodawanemu pkt 6b nadać brzmienie:
„6b) zapewniają zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania
z odpadami;”,
b) w pkt 10 dodawanemu pkt 7 nadać brzmienie:
„7) obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 5 i 16.
5) w art. 1 w pkt 4 lit a dodawanemu pkt 6b nadać brzmienie:
„6b) zapewniają zagospodarowanie odpadów zgodnie
postępowania z odpadami;”;

z

hierarchią

sposobów

– KP KO i Lewica
– odrzucić

6) w art. 1 w pkt 4 lit. c nadać brzmienie:
„c) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:
„2d. Gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne dla danej nieruchomości, jeżeli właściciel tej nieruchomości
zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informację, o której
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.”,”;
– KP Konfederacja
– odrzucić

7) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie:
„5) w art. 4 w ust. 2a w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6–8 w
brzmieniu:
„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.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 8.

8) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie:
„5) w art. 4 w ust. 2a w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6–8 w
brzmieniu:
„6) wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub
worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli
na identyfikację właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne;
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.”;”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić
9) w art. 1 w pkt 6 dodawanemu art. 4b nadać brzmienie:
„Art. 4b. 1. Minister właściwy do spraw klimatu może zezwolić gminie, w drodze decyzji,
na odstępstwo, w całości lub w części, w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden poniższych warunków:
1) łączne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie wpływa na możliwość
poddania ich przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingowi lub innym procesom
odzysku zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a uzyskiwany
materiał wyjściowy z tych procesów ma jakość porównywalną do jakości uzyskiwanej przez
selektywne zbieranie odpadów komunalnych;
2) selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie przynosi wyniku
najlepszego dla środowiska, biorąc pod uwagę całkowity wpływ na środowisko
gospodarowania selektywnie zebranymi frakcjami odpadów komunalnych;
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 ekonomiczne, biorąc pod uwagę koszty negatywnego
zbierania i przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na
środowisko i zdrowie ludzi, możliwości poprawy efektywności zbierania i przetwarzania
odpadów komunalnych, dochody ze sprzedaży surowców 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 został spełniony co najmniej jeden 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.”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 9 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 10.

10) w art. 1 w pkt 6 w dodawanym art. 4b:
- w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „trzy” zastąpić wyrazem „jeden”,
- w ust. 2 w pkt 1 wyrazy: „zostały spełnione łącznie co najmniej trzy” zastąpić
wyrazami: „został spełniony co najmniej jeden”,

– KP Lewica
– odrzucić

11) w art. 1 w pkt 8 w lit. b w zmienianym art. 5a wykreśla się lit c;
– KP Konfederacja
– odrzucić

12) w art. 1 w pkt 9 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 2b wyrazy „przepisów ust. 2a i 2c” zastępuje się wyrazami „przepisów ust. 2a i
3a”;
– KP PiS, KO i Lewica
– przyjąć

13) w art. 1 w pkt 9 skreślić lit. c;
– KP Konfederacja
– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 13 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 14 i 15.

14) w art. 1 w pkt 9 lit. c nadać brzmienie:
„c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3e w brzmieniu:
„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 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 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.”;”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 14 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 15.

15) w art. 1 w pkt 9 lit. c nadać brzmienie:
„c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3e w brzmieniu:
„3a. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem
właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, 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 systemu odbierania odpadów
komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały. Właściciel
nieruchomości wskazuje w oświadczeniu 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, na której nie zamieszkują mieszkańcy, objętej uchwałą, o
której mowa w ust. 2, i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 30 dni od

powstania takiej nieruchomości złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez gminę. Właściciel nieruchomości wskazuje w oświadczeniu 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 w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze gminy 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 w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na
obszarze 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 komunalnych
zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.
3d. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania
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.”;”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić

16) w art. 1 w pkt 10 dodawanemu pkt 7 nadać brzmienie:
„7) obowiązek zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z
odpadami.”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić

17) w art. 1 w pkt 13 lit. a nadać brzmienie:
„a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „powierzchni” dodaje się wyrazy „użytkowej w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego”,”;
– KP KO i Lewica
– przyjąć

18) w art. 1 w pkt 13 po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu:
„aa) po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, gdy gmina posiada odpowiednie możliwości techniczne opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn kilogramów odpadów
danej frakcji wytworzony na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty za kilogram odpadów
danej frakcji uchwalonej przez radę gminy.”,”;
– KP Konfederacja
– odrzucić

19) w art. 1 w pkt 13 w lit. c zmienianemu ust. 2a nadać brzmienie:
„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, od rodzaju zabudowy, a także od faktu objęcia nieruchomości
uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 1. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria
różnicujące stawki opłat.”;
– KP KO
– odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 19 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 20.

20) w art. 1 w pkt 13 w lit. c w zmienianym ust. 2a po wyrazach „od rodzaju zabudowy”
dodać wyrazy „lub od faktu objęcia nieruchomości uchwałą, o której mowa w art. 2a ust. 1”;
– KP PiS
– przyjąć
21) w art. 1 w pkt 13 lit. d nadać brzmienie:
„d) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz 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.”,”;
– KP PiS
– przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 21 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 22.

22) w art. 1 w pkt 13 lit. d nadać brzmienie:
„d) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.”,”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić

23) w art. 1 w pkt 13 lit. f nadać brzmienie:
„f) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„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 20%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”,”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić

24) w art. 1 w pkt 13 lit. g nadać brzmienie:
„g) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba–3bc w brzmieniu:
„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 rekreacyjnowypoczynkowe 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.”,”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 24 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 25.

25) w art. 1 w pkt 13 lit. g nadać brzmienie:
„g) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba w brzmieniu:
„3ba. Uchwała, o której mowa w ust. 3b, może zostać podjęta lub zmieniona do końca
kwietnia danego roku.”,”;
– KP KO
– odrzucić
26) w art. 1 w pkt 13 skreślić lit. i;
– KP KO i Lewica
– odrzucić
27) w art. 1 w pkt 14 lit. b nadać brzmienie:
„b) w ust. 2a:
- w pkt 3 po wyrazie „powierzchni” dodaje się wyrazy „użytkowej w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego”,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 2,6% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek, o pojemności 120
litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za
pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności maksymalne stawki opłat ustala
się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.”;”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 27 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 28.

28) w art. 1 w pkt 14 w lit. b skreślić tiret drugie;
– KP Konfederacja
– odrzucić

29) w art. 1 pkt 16 nadać brzmienie:
„16) w art. 6o:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„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 wodociągowokanalizacyjnych.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku zmiany danych zamieszczanych w deklaracji lub zmiany stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do złożenia deklaracji są obowiązani:
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.”;”;
– KP PiS
– przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 29 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 30.

30) w art. 1 w pkt 16 nadać brzmienie:
„16) w art. 6o:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. 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.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku zmiany danych do złożenia deklaracji są obowiązani:
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; dotyczy to również
przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;”;
– KP KO
– odrzucić

31) w art. 1 pkt 17 nadać brzmienie:

„17) w art. 6q po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. 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.”;”;
– KP PiS, KO i Lewica
– przyjąć

32) w art. 1 w pkt 17 dotychczasową treść oznaczyć jako lit. a i dodać lit. b w brzmieniu:
„b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Nie powstaje nadpłata z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do przypadków, o których mowa w art. 6m ust. 2 i 5, oraz
wpłat przewyższających wysokość zobowiązania, o którym mowa w art. 6m ust. 1d.”;”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić

33) w art. 1 pkt 18 nadać brzmienie:
„18) w art. 6r:
a) po ust. 2d dodaje się ust. 2da w brzmieniu:
„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 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 pomimo ustalenia stawek opłat w wysokości równej
stawkom maksymalnym.”,
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się:
1) ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, oraz 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;
2) możliwość łącznego odbierania od właścicieli nieruchomości worków z różnymi
frakcjami odpadów w sposób zapewniający niemieszanie się odebranych odpadów;
3) możliwość zbierania określonych frakcji odpadów wyłącznie na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego.”,
c) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:
„3aa. Uchwała, o której mowa w ust. 3a, może dotyczyć wszystkich właścicieli
nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości.”,
d) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„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
zabudowy jednorodzinnej, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin
miejsko-wiejskich, przypadku których częstotliwość odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne
może być rzadsza.”;”;
– KP KO
– odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 33 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 34 i 35.

34) w art. 1 pkt 18 nadać brzmienie:
„18) w art. 6r:
a) po ust. 2d dodaje się ust. 2da w brzmieniu:
„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.”,
b) ust. 3a i 3b otrzymują brzmienie:
„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.”;”;
– KP PiS
– przyjąć

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 34 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 35.

35) w art. 1 pkt 18 nadać brzmienie:
„18) w art. 6r po ust. 2d dodaje się ust. 2da w brzmieniu:
„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 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, pomimo ustalenia stawek opłat w wysokości
równej stawkom maksymalnym.”;”;
– KP Konfederacja
– odrzucić

36) w art. 1 w pkt 28 lit. b nadać brzmienie
„b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
„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.”.”;
– KP PiS
– przyjąć

37) w art. 3 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 41:
a) w ust. 3 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w przypadku wydawania
decyzji o zamknięciu i rekultywacji składowiska z wykorzystaniem odpadów.”,
b) uchyla się ust. 6a;”;
– KP Konfederacja
– odrzucić

38) w art. 3 w pkt 4 dotychczasową treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W postępowaniu o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na
przetwarzanie odpadów w każdym stadium postępowania na wniosek wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, organ dopuszcza go jako stronę postępowania.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić

39) w art. 3 pkt 5 nadać brzmienie:
„5) w art. 45 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez
gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami, lub przez związek metropolitalny, przy czym
przez taki punkt rozumie się punkt prowadzony bezpośrednio przez:
a) urząd obsługujący wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
b) gminną jednostkę budżetową,
c) gminny zakład budżetowy,
d) urząd obsługujący związek metropolitalny,
e) spółkę z wyłącznym udziałem gminy lub gmin prowadzącą punkt na podstawie
zamówienia z wolnej ręki lub na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej.”;”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić

40) po art. 3 dodać art. 3a:
„Art. 3a. W przypadku, gdy rada gminy podjęła uchwałę na podstawie art. 6c ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, właściciele
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
pozostają objęci systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez
gminę na podstawie tej uchwały do dnia, w którym zacznie obowiązywać następna
umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.”;
– KP PiS
– przyjąć
41) w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w której rada gminy dokonała wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości
zużytej wody z danej nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy
zmienianej w art. 1, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zachowuje moc
do dnia wejścia w życie nowej uchwały podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 1, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić

42) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. W przypadku, gdy rada gminy podjęła uchwałę na podstawie art. 6c ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, właściciele
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
pozostają objęci systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę
na podstawie tej uchwały do dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w
sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2. W przypadku, gdy na podstawie art. 6c ust. 2c ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na przystąpienie do
zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stosuje się
odpowiednio przepisy art. 6c ust. 3c-3d.”;
– KP KO i Lewica
– odrzucić
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