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PROJEKT 

 

USTAWA 

z dnia ………………….. r. 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o 
własności lokali 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) art. 1 a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1a. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie 
nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238).”; 

2) w art. 2: 
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów 
spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązanym do ich wykonania jest podmiot faktycznie 
władający nieruchomością, z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, w 

których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają 
osobę lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 
141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany, a w przypadku 
spółdzielni mieszkaniowych - zarząd spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443).”; 

3) w art. 3:  

a) w ust. 2:  

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) tworzą stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają 
przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i 



chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, popiół z palenisk domowych 
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne a także odpadów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a;”, 
- pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi,”, 

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

„2b. Gmina zapewnia budowę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 
jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w ustawie 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”; 

 

4) w art. 3b w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.”; 

 

5) w art. 4:  

a) w ust. 2  w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:1 
„a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych co najmniej takich odpadów 
komunalnych jak:  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odpady zielone, popiół z palenisk domowych oraz odpady budowlane i 
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 4a  

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Regulamin może wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a.”; 

6) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 
„Art. 4a. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,  

1) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania inne niż 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony, odpady zielone oraz popiół z palenisk domowych;  

2) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy 
wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony,  

- kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania na obszarze kraju oraz 
ułatwieniem zbierania, w szczególności przez  wskazanie odpadów zbieranych w ramach 



poszczególnych frakcji.”; 

8) w art. 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;”; 

9) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

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

„2. W przypadku gdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania, w danym miesiącu na danej 
nieruchomości, mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz każdej z gmin ponosi się proporcjonalnie do czasu 
zamieszkania na terenie danej gminy.”:  

11) w art.6j: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami 
komunalnymi  powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„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.”; 

 

12) w art. 6k: 

a) w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„ Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej  akt prawa miejscowego:”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze 
pod uwagę: 
1) dane właściwe dla wybranej metody naliczania opłaty; 
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa 

w art. 6r ust. 2 i 2a; 



4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w 
szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo,  

5) wyniki  analizy o której  mowa w art. 9ta. 
3. Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.”; 
 

13) w art. 6l ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz to, 
czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.” 

14) w art. 6m:  

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„1a. Deklaracja zawiera dane niezbędne do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

1b. Deklaracja może zawierać następujące dane osobowe; 
a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz jego adres, 
b) adres nieruchomości, 
c) dane stanowiące podstawę zwolnień podmiotowych lub dopłat, 
d)   numer telefonu właściciela nieruchomości, 
e) adres e-mail właściciela nieruchomości.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu 
 
„2a. Ust. 2 nie stosuje się w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ustalenie nowej wysokości opłaty następuje w drodze korekty deklaracji 
dokonanej z urzędu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  
2b. W przypadku złożenia sprzeciwu właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia 
nowej deklaracji.” 

15) art. 6o otrzymuje brzmienie:  

„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, 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. 

2. W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji przed wszczęciem postępowania w 
sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz, 



prezydent miasta może wezwać właściciela nieruchomości do okazania faktur za wodę”; 

16) art. 6q otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6q. 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.”; 

17) art. 6 qa uchyla się; 

18) w art. 6r: 

a) ust 1b uchyla się, 

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

„2b) W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia 
właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy 
czym rozumie się przez to odbieranie odpadów bezpośrednio 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.   

2c) Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, 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.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza 
niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i nie rzadsza niż raz na tydzień z zabudowy 
wielorodzinnej.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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, zasady ich świadczenia oraz 
wysokość cen za te usługi.”; 

19) w art. 9c po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania 



odpadów komunalnych; prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów prowadzącym 
zbieranie odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”; 

20) w art. 9e otrzymuje brzmienie 

„Art. 9e. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do: 
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia14 grudnia 2012 
r. o odpadach; 

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości lub selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.  

21) po art. 9e dodaje się art. 9ea w brzmieniu: 

„Art. 9ea.  Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest 
obowiązany do: 
1) przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych 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) przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.”; 

22)  art. 9f otrzymuje brzmienie:  

„Art. 9f. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne 
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym właściciela 
nieruchomości oraz gminę.”; 

23) w art. 9j dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2-5, następuje w drodze 
decyzji administracyjnej.”; 

24) art. 9l otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9l. 1. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, w 
granicach posiadanych mocy przerobowych, jest obowiązany zawrzeć umowę na 



zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych ze wszystkimi 
podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy 
wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 
2. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych lub 
odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi 
tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami.  
3. Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, która została wskazana 
jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi tego regionu, jest obowiązany przyjąć 
przekazywane do tej instalacji odpady. Ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
4. Ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do odpadów zielonych zebranych przez punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

25) w art. 9m dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 - 4 w brzmieniu: 

„2. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest 
obowiązany przekazać odpowiednio przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, informację o odpadach, 
które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym 
celu innemu posiadaczowi odpadów, pochodzących z odpadów komunalnych z terenu danej 
gminy, przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę. 

3. 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; 

2) rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego 
użycia, poddanych recyklingowi oraz poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w 
tym celu innemu posiadaczowi odpadów; 

3) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i pozostałości z 
mechaniczno biologicznego przetwarzania. 

4. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przekazuje 
informację o odpadach które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, 
recyklingu 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 15 lipca i za drugie półrocze – w terminie do 15 
stycznia, 

2) gminie raz w roku -  w terminie do dnia 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.”; 



 

26) tytuł rozdziału 4b otrzymuje brzmienie: „Sprawozdawczość i analizy” 

27) art. 9n otrzymuje brzmienie 

„Art. 9n. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie 
do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.  
3. Sprawozdanie zawiera: 
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w tym 
odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 
instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli 
nieruchomości; 
2) informację o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z 
odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, 
3) informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych recyklingowi, 
4) informacje o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 
4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na 
podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, 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. 
6. Podmiot, który w danym półroczu 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, pisemną informację o nieodbieraniu odpadów.”;  

 

28) po art. 9n dodaje się art. 9na w brzmieniu: 

„Art. 9na. 1. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z 
wyłączeniem gminy,  jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.  

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



do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 
1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych w tym o odpadach ulegających 
biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do których 
zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 
2) pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez 
podmiot odpadów komunalnych; 
3) masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 
użycia i do recyklingu powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych; 
4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych 
do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z 
zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.”; 
 

 

29) w art. 9q ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Sprawozdanie zawiera: 
1) informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu gminy odpadów 
komunalnych, w tym o odebranych odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich 
zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady 
komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 
2) informację o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,  masie odpadów w nich zebranych oraz o oraz sposobie ich zagospodarowania, 
wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 
3) informację o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z 
odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych; 
4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania; 
5) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.”; 

 

30) art. 9r:otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9r.  1. Marszałek województwa weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu, o którym 
mowa w art. 9q ust. 1. 

2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q ust. 1, jest sporządzone 
nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który 
przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. 

3. Jeżeli sprawozdanie zostało przekazane po terminie marszałek województwa przekazuje 
o tym informację wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.”,  

 



31) w art. 9s ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Sprawozdanie zawiera: 
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu województwa odpadów 
komunalnych w tym o odebranych odpadach ulegających biodegradacji oraz sposobie ich 
zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady 
komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 
2) informację o działających na terenie województwa punktach selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 
3) informację o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z 
odebranych i zebranych z terenu województwa odpadów komunalnych, 
4) informacje o osiągniętych przez gminy z terenu województwa poziomach recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
5) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.”; 

 

32) art. 9t. otrzymuje brzmienie:  

„Art. 9t. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 
9s ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia 
skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.”; 

33) po art. 9t dodaje się art. 9ta i art. 9tb w brzmieniu: 

 „Art. 9ta. 1. Terminy do  złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9o 
ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem deklaracja 
lub sprawozdanie zostało:  

1) nadane w polskiej placówce pocztowej  operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) lub 

2) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.  

Art. 9tb. 1. Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w 
szczególności: 

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania; 

2) potrzeby inwestycyjne związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
3) koszty poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 



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 zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

2 Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 31 
marca  za poprzedni rok kalendarzowy.  

3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na 
stronie podmiotowej BIP urzędu gminy.”, 

34) w art. 9x: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych albo w przypadku, o którym mowa w art. 9l ust. 2, do instalacji przewidzianych 
do zastępczej obsługi tego regionu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2.000 
zł za pierwszy ujawniony przypadek;”; 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:     

 „3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki 
opłaty, za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na 
składowisku  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.1), i 
brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania.”; 

35) po art. 9x dodaje się art. 9xa w brzmieniu: 

 „Art. 9xa. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
który: 

1) przekazuje odpady zielone do instalacji innej niż regionalna instalacja do przetwarzania 
odpadów komunalnych albo do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi tego 
regionu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł za 1 Mg przekazanych 
odpadów zielonych; 

2) przekazuje nierzetelne roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na - podlega karze 

                                                      
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 
40 i 47. 



pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł; 
3) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.”, 
 

36) w art. 9za dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  
„4) nie przedstawia kalkulacji lub informacji o odpadach, które poddał procesowi przygotowania 

do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi, o których 
mowa w art. 9m - podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł; za każdy nieprzekazany 
dokument.”; 

37) w art. 9zb: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xa, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce położenia punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.”, 
 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:. 
„3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę 

kar, o których mowa w art. 9z ust., 2, lub je umorzyć.”; 

38) w art. 9ze ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek o zawieszenie zapłaty kary 
pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 2.” 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 
903) w art. 14 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)”. 
 

Art. 3. Prowadzący punkt selektywnego zbierania istniejący w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy składa po raz pierwszy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9na, za 2015 r.  

 
Art. 4. Obowiązek zapewnienia odbierania od właścicieli nieruchomości lub przyjmowania 

przez punkty selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych stosuje się po upływie 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

 
Art. 5. Uchwały podjęte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc 

do czasu wydania nowych uchwał na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, z tym, że uchwały niezgodne z art. 6 r ust. 3 zachowują moc nie dłużej niż 3 miesiące od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
 



Art. 6.  Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą 
zachowują moc do czasu wydania nowych rozporządzeń na podstawie upoważnień w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 7. Sprawozdania za 2014 r. składa się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.  

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali wprowadza najpilniejsze zmiany w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędne dla uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych 
przy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapewniające jej prawidłowe 
funkcjonowanie. Jest to uwzględnienie najczęściej zgłaszanych problemów utrudniających 
stosowania ustawy, zgłaszanych przez gminy, przedsiębiorców uczestniczących w odbieraniu i 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz przez właścicieli nieruchomości. Nie zostały 
objęte zakresem projektowanej nowelizacji zmiany problemowe, wymagające pogłębionej 
analizy, jak chociażby wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 
r., sygn. 17/12, który orzekł o konieczności uzupełnienia przez ustawodawcę przepisu art. 6k o 
określenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także 
nałożył obowiązek zmiany przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych i dopłat - tego 
rodzaju zmiany mają być przedmiotem odrębnej nowelizacji. Część zmian ma charakter 
czyszczący i doprecyzowujący przepisy ustawy.  

 W art. 2 zostały wprowadzone zmiany doprecyzowujące pojęcie właściciela 
nieruchomości, wskazano na kim ciążą obowiązki w przypadku gdy kilka podmiotów 
równocześnie spełnia definicję właściciela nieruchomości.  

 Doprecyzowano obowiązki gmin w zakresie sporządzania corocznej analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza taka ma zostać sporządzona w terminie do dnia 31 
marca  za poprzedni rok kalendarzowy i będzie podlegać publicznemu udostępnieniu na stronie 
podmiotowej BIP urzędu gminy.  

 Doprecyzowane zostało pojęcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(pszok) poprzez wskazanie, iż mają one stacjonarny charakter (co jednoznacznie przesądza, iż 
mobilne formy zbierania odpadów nie mogą być potraktowane jako wypełnienie obowiązku 
utworzenia pszok przez gminę. W art. 9c wskazano, iż prowadzenie punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru odbierających odpady 
komunalne, tylko zezwolenia na zbieranie odpadów  w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach. 

 Jednocześnie został określony minimalny zakres odpadów komunalnych przyjmowanych 
przez taki punkt: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 



zielone, popiół z palenisk domowych oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne a także odpady, które dodatkowo mogą zostać określone w rozporządzeniu wydanym 
przez Ministra Środowiska. Obowiązkiem selektywnego zbierania objęto popiół z palenisk 
domowych, tak aby nie był usuwany łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, co 
powoduje zanieczyszczenie pozostałych odpadów pozyskiwanych ze zmieszanych odpadów i 
trudności z eksploatacją instalacji do sortowania odpadów (np. nadmierne pylenie lub oblepianie 
urządzeń). Doprecyzowane zostały także regulacje dotyczące selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych – podstawowe rodzaje odpadów komunalnych objęte tym obowiązkiem wskazuje 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dodatkowe rodzaje jednolicie na obszarze 
kraju może wskazać rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska, a jednocześnie 
gmina będzie mogła w uzasadnionych przypadkach wprowadzić obowiązek selektywnego 
zbierania jeszcze innych odpadów komunalnych w regulaminie utrzymania czystości i porządku 
w gminie. Ponadto, minister właściwy do spraw środowiska może w rozporządzeniu 
uszczegółowić wymagania związane ze sposobem selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów oraz określić kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony - kierując 
się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania na obszarze kraju oraz ułatwieniem 
zbierania, w szczególności przez wskazanie odpadów zbieranych w ramach poszczególnych 
frakcji. 

Przy ustalaniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami ma nastąpić odwrócenie 
podejścia. Dotychczas podstawową stawką była stawka za odpady niepoddane segregacji, w 
przypadku selektywnego zbierania miała być ustalona niższa stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Ustawa nowelizująca przyjmuje, że stawką wzorcową jest stawka 
opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny (taki zresztą sposób zbierania jest – podobnie 
zresztą jak dotychczas - obowiązkiem właścicieli nieruchomości, a nie ich dobrą wolą).  W 
przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku jest stosowana wyższa „sankcyjna” stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W projekcie doprecyzowano również zagadnienia związane z uiszczaniem opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i składaniem deklaracji. W przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania w trakcie miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
każdej z gmin ponosić się będzie proporcjonalnie do czasu zamieszkania na terenie danej gminy. 
Jednocześnie ustawa rozstrzyga problem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej 
działalności gospodarczej (jak wynika z praktyki jest to działalność nie powodująca z reguły 
zwiększenia ilości odpadów w stosunku do odpadów powstających w związku z 
zamieszkiwaniem w tym lokalu) – nie będzie wówczas pobierana odrębna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, tylko z danego lokalu będzie uiszczana wyłącznie 
opłata ustalona z tytułu zamieszkiwania. Ponadto uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma określić, czy opłatę uiszcza się 
z dołu czy z góry. 



Zgodnie z licznymi postulatami wyłączona została konieczność składania nowej deklaracji w 
przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w takim 
przypadku ustalenie nowej wysokości opłaty będzie następowało w drodze korekty deklaracji 
dokonanej z urzędu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Tylko w przypadku złożenia 
sprzeciwu właściciel nieruchomości będzie obowiązany do złożenia nowej deklaracji. 
Jednocześnie w ustawie wskazano dane osobowe, jakie może zawierać deklaracja.  

W przypadku, gdy związek międzygminny przejmuje zadania gminy, o których mowa w art. 
3 ust. 2, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód 
związku międzygminnego, zarządowi związku międzygminnego będą służyły uprawnienia 
organów podatkowych. Zrezygnowano z przepisów szczególnych w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach czyniących organem egzekucyjnym w sprawach egzekucji 
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo zarząd związku 
międzygminnego. Oznacza to powrót do ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z 
późn. zm.). Zasadniczo organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich 
środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest naczelnik 
urzędu skarbowego, organami egzekucyjnymi mogą też być prezydenci niektórych miast. 

W związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi ustalania przez część gmin zbyt 
rzadkiego odbierania odpadów lub nieracjonalnych limitów na odpady komunalne lub wręcz 
wyłączanie niektórych odpadów komunalnych ze zorganizowanego przez gminę systemu 
odbierania odpadów komunalnych, w art. 6r wprowadzono niezbędne doprecyzowania. Zasadą 
jest, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia 
właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 
chociaż usługi te gmina może świadczyć nie tylko poprzez odbieranie odpadów bezpośrednio z 
terenu nieruchomości, ale również przez przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w 
inny sposób (np. przez ustawione w miejscach publicznych pojemniki). Jednocześnie w 
przypadku niektórych odpadów dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów (dotyczy odpadów 
zielonych, opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne) odbieranych z nieruchomości lub przyjmowanych przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian 
za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Usunięto obowiązek przekazywania przez podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywanych do 
składowania, odebranych od właścicieli nieruchomości, gdyż tego rodzaju odpady nie są 
wytwarzane na obsługiwanych nieruchomościach, tylko w sortowniach odpadów. Obowiązek 
przekazywania odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 



komunalnych obejmie również punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pozostałe 
selektywnie zebrane odpady komunalne punkty te mają przekazywać do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.  

Na prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych został 
dodatkowo nałożony obowiązek zawarcia umowy na zagospodarowanie odpadów zielonych z 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Doprecyzowano też, iż instalacja 
regionalna lub zastępcza jest odpowiednio obowiązana zawrzeć umowę lub przyjmować odpady 
komunalne w granicach posiadanych mocy przerobowych. Na prowadzącego regionalną 
instalację do przetwarzania odpadów komunalnych został nałożony nowy obowiązek 
przekazywania odpowiednio przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, informacji o odpadach, które poddał 
procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu 
posiadaczowi odpadów, pochodzących z odpadów komunalnych z terenu danej gminy, 
przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę. W świetle obecnie obowiązujących 
przepisów, wobec braku takiego ustawowego obowiązku, przedsiębiorca odbierający odpady 
komunalne lub gmina, aby uzyskać informacje niezbędne do wypełnienia ciążących na nich 
sprawozdań, muszą wpisać taki warunek do umów zawieranych z prowadzącym  regionalną 
instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. 

W zakresie sprawozdawczości: 
1) zmniejsza się częstotliwość składania sprawozdań przez przedsiębiorców odbierających 

odpady komunalne – z kwartalnych na półroczne, poziomy mają być wyliczane w sprawozdaniu 
składanym za drugie półrocze, 

2) obejmuje się obowiązkiem sprawozdawczym do gmin prowadzących punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) uporządkowano i doprecyzowano zawartość tych sprawozdań, jak również sprawozdań 
składanych przez gminę i marszałka województwa 

4) określono, kiedy termin złożenia sprawozdania uważa się za zachowany (nie działają tu 
wprost przepisy kodeksu postępowania administracyjnego). 

Zrezygnowano z podwójnej weryfikacji rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi składanego przez gminę (marszałek województwa i 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska, co budziło wątpliwości, w jakim zakresie każdy z 
tych organów przeprowadza weryfikację) – zgodnie z projektem będzie to kompetencja 
wyłącznie marszałka województwa. Natomiast nakładanie kar pieniężnych za nieterminowe 
złożenie sprawozdania pozostanie w kompetencjach wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska, po otrzymaniu informacji od marszałka województwa.  

Do zmian merytorycznych (np. nakładających nowe obowiązki) dostosowane zostały 
przepisy o karach pieniężnych ora usunięto nieścisłości w dotychczasowych przepisach.   

W art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali dodany został kolejny punkt 



wyszczególniający, iż na koszty zarządu nieruchomością wspólną składa się w szczególności 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak aby jednoznacznie wydatki z tego tytułu 
ponoszone przez osobę sprawującą zarząd nieruchomością wspólną, zostały pokryte przez 
wspólnotę.  

Przepisy przejściowe utrzymują w mocy dotychczas wydane rozporządzenia (nowe będą 
musiały być wydane w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy nowelizującej) oraz uchwały 
rady gminy, które zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał na podstawie przepisów w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym, że uchwały niezgodne z art. 6 r ust. 3 (szczegółowy 
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości) zachowują moc nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 

Sprawozdania za 2014 r. będą  składane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projekt ustawy nie spowoduje zwiększenia wydatków dla budżetu państwa i budżetów gmin.  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  
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Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Tadeusz Arkit) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21; ze 
zmianami, dalej: ustawa albo ustawa o utrzymaniu czystości) oraz ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze 
zmianami, dalej: ustawa o własności lokali). 

Proponowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości dotyczą przepisów 
ogólnych ustawy, zadań gminy związanych z utrzymaniem na ich terenie 
czystości i porządku, obowiązków właścicieli nieruchomości, zasad 
gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę, warunków wykonywania 
działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
sprawozdawczości oraz kar pieniężnych (rozdziały 1-3a, 4b, 4d ustawy). 
Wnioskodawcy zmierzają w szczególności do: 

• określenia ustawowych kategorii odpadów komunalnych, które podlegają 
zbieraniu i odbieraniu, z możliwością rozszerzenia ich katalogu w drodze 
aktów niższej rangi (art. l pkt 5 i 6 projektu); 

• ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych zasadą i 
wprowadzenia- jako wyjątku od tej zasady- wyższych stawek opłat, 



jeżeli zbiórka i obieranie odpadów nie są selektywne (art. l pkt 9 i 12 lit. 
b projektu); 

• określenia zakresu obowiązków gminy, związanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, wykonywanych w zamian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. l pkt 18 projektu); 

• wyłączenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z 
obowiązku uzyskania wpisu do gminnego rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów 
komunalnych (art. l pkt 19 projektu); 

• wprowadzenia zakazu mieszania ze sobą selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych różnych rodzajów (art. l pkt 20 projektu); 

• ustanowienia obowiązku podmiotu prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych do przekazywania przyjętych od 
właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów do instalacji 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w przypadku odpadów 
zielonych - do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych (art. l pkt 21 projektu); 

• określenia zasad realizacji zadań przez regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych (art. l pkt 24-25 projektu); 

• przekształcenia zasad sporządzania sprawozdań przez podmiot 
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w tym 
terminu ich sporządzania i przekazywania wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta) (art. 27-33 projektu); 

• dostosowania kar za naruszenie obowiązków ustawowych przez podmiot 
prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych do 
nowych regulacji ustawowych (art. l pkt 35-38 projektu). 
Pozostałe z proponowanych zmian ustawy o utrzymaniu czystości mają 

na celudookreślenie zakresu zmienianych przepisów. 
Proponowana zmiana ustawy o własności lokali zmierza do dodania do 

przykładowego wyliczenia kategorii kosztów zarządu nieruchomością wspólną 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h 
ustawy o utrzymaniu czystości (nowy art. 14 pkt 6 ustawy o własności lokali). 

Projektowana ustawa zawiera przepisy przejściowe (art. 3-7) i ma wejść . 
w życie po upływie 14 dni od dniajej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (art. 8). 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Ocena zgodności projektu z prawem UE wymaga uwzględnienia 

postanowień dyrektyw: 
• Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.7.1999, s. l; dalej: dyrektywa 
1999/31) oraz 



• Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 
312 z 22.11.2008, s. 3; dalej: dyrektywa 2008/98). 
Dyrektywa 1999/31 określa środki, procedury i zasady postępowania 

zmierzające do zapobiegania negatywnym dla środowiska skutkom składowania 
odpadów w trakcie całego cyklu istnienia składowiska. W dyrektywie tej 
określono w szczególności obowiązek ustanowienia przez państwa 
członkowskie krajowych strategii dotyczących zmniejszenia ilości odpadów 
ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska. Strategia taka powinna 
obejmować środki mające na celu osiągnięcie założonych celów w 
szczególności poprzez recykling, kompostowanie, produkcję biogazu i 
odzyskiwanie materiałów/energii (art. 5 ust. l dyrektywy 1999/31). Ponadto 
dyrektywa ta określa wymogi odnoszące się do treści zezwolenia dotyczącego 
składowiska odpadów, w tym obowiązek wnioskodawcy dotyczący składania 
właściwym władzom przynajmniej raz w roku sprawozdania w sprawie 
rodzajów i ilości składowanych odpadów (art. 9 pkt d dyrektywy 1999/31). 
Warto przywołać również niektóre założenia regulacji dyrektywy 1999/31. 
Zgodnie z jej preambułą, należy wspierać zmniejszenie wytwarzania odpadów, 
ich recykling i odzysk, jak również wykorzystywanie odzyskanych materiałów i 
energii w celu ochrony zasobów naturalnych i zapobiegania nieekonomicznemu 
wykorzystywaniu ziemi. Dodatkowo, konieczne jest podjęcie właściwych 

środków mających na celu zapobieżenie porzucaniu, składowaniu lub 
niekontrolowanemu zbytowi odpadów; podobnie musi istnieć możliwość 
kontrolowania substancji zawartych w składowanych odpadach; substancje takie 
powinny, o ile to możliwe, wchodzić w reakcje tylko w dający się przewidzieć 
sposób. Należy także wspierać wykorzystywanie procesów obróbki w celu 
zapewnienia, że składowisko jest zgodne z założeniami dyrektywy; sortowanie 
wchodzi w zakres definicji obróbki. Cele dyrektywy wreszcie powinny zostać 
zrealizowane i wyjaśnione przez ustalenie odpowiedniej, zintegrowanej sieci 
zakładów utylizacji, zapewniających wysoki poziom ochrony środowiska 

naturalnego. W celu zapobiegania zagrożeniom dla środowiska konieczne jest 
m.in. wprowadzenie jednolitej procedury przyjmowania odpadów i 
przeznaczania na różne rodzaje składowisk na podstawie ich klasyfikacji 
(motywy 3, 7-9, 20 dyrektywy 1999/31). 

W dyrektywie 2008/98 ustanowiono środki służące ochronie środowiska 
i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu 
wynikającego ·z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez 
zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności 
takiego użytkowania ( art. l dyrektywy 2008/98). Zgodnie z postanowieniami tej 
dyrektywy państwa członkowskie obowiązane są stosować niezbędne środki, 
aby zapewnić poddawanie wszystkich odpadów procesom odzysku, przy czym, 
w przypadkach, gdy jest to konieczne, odpady powinny być zbierane oddzielnie, 



jeżeli jest to wykonalne z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i 
środowiskowego, i nie powinny być mieszane z innymi odpadami lub innymi 
materiałami o odmiennych właściwościach (art. 10 dyrektywy 2008/98). 
Państwa członkowskie mają podejmować też środki na rzecz promowania 
wysokiej jakości recyklingu i wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i możliwe z 
technicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia, przyjmują w 
tym celu systemy selektywnej zbiórki, tak aby spełnić niezbędne normy jakości 
dla właściwych sektorów recyklingu. Zasadniczo, do 2015 r. selektywna zbiórka 
odpadów ma obowiązywać przynajmniej w odniesieniu do: papieru, metalu, 
plastiku i szkła ( art. 11 ust. l akapity drugi i trzeci dyrektywy 2008/98). 
Ponadto, zgodnie z dyrektywą, koszty gospodarowania odpadami powinny być 
ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub 
poprzednich posiadaczy odpadów, przy czym państwa członkowskie mogą 
postanowić, że koszty gospodarowania odpadami będą ponoszone częściowo 
lub w całości przez producenta produktu, z którego odpady powstaną oraz że 
dystrybutorzy tych produktów mogą częściowo ponosić te koszty ( art. 14 
dyrektywy 2008/98). Dodatkowo dyrektywa wymaga, by państwa członkowskie 
stosowały właściwe środki, we współpracy z innymi państwami członkowskimi, 
aby ustanowić zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji do unieszkodliwiania 
odpadów i instalacji do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych zebranych 
z gospodarstw domowych, uwzględniającą przypadki, w których zbieranie takie 
obejmuje również takie odpady od innych wytwórców, z uwzględnieniem 

najlepszych dostępnych technik ( art. 16 ust. l dyrektywy 2008/98). Zasadniczo, 
dyrektywa ta powinna pomóc UE zbliżyć się do "społeczeństwa recyklingu", 
dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów 
jako zasobu. W szczególności szósty wspólnotowy program działań w zakresie 
środowiska wymaga stosowania środków, których celem jest zapewnienie 
segregacji u źródła, zbieranie oraz recykling priorytetowych strumieni odpadów. 
Zgodnie z tym celem, a jednocześnie jako środek ułatwiający lub usprawniający 
potencjał odzysku, odpady powinny być zbierane selektywnie, jeżeli jest to 
wykonalne technicznie, ekonomicznie i z punktu widzenia środowiska, zanim 
zostaną poddane czynnościom odzysku, prowadzącym do najlepszego dla 
środowiska wyniku całkowitego (motyw 28 preambuły dyrektywy 2008/98, zob. 
też motywy 35, 40 i 41 preambuły). 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Projektowana regulacja mieści się w ramach prawnych określonych 
przez dyrektywy 1999/31 i 2008/98. Projekt nie narusza tych dyrektyw. 



4. Konkluzja 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali nie jest sprzeczny z prawem 
Unii Europejskiej. 

a
Kancelarii Sejmu 

Cfti~,() 
h Czapla - /o- """C;._ 
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SEJM 
RZ ECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

BAS-W APEiM-653/14 

05b141. 
BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 

KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 4 kwietnia 2014 r. 

Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie 

ustawy o własności lokali (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Tadeusz 
Arkit) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w 

rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 13 wrzesnta 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21; ze 
zmianami, dalej: ustawa albo ustawa o utrzymaniu czystości) oraz ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze 
zmianami, dalej: ustawa o własności lokali). Proponowane zmiany ustawy o 
utrzymaniu czystości dotyczą przepisów ogólnych ustawy, zadań gminy 
związanych z utrzymaniem na ich terenie czystości i porządku, obowiązków 
właścicieli nieruchomości, zasad gospodarowania odpadami komunalnymi przez 
gminę, warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych, sprawozdawczości oraz kar 
pieniężnych (rozdziały 1-3a, 4b, 4d ustawy). Projekt nie zawiera przepisów 
mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

Gł~tfJ(•af4 



• PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA III-D21-123/14 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. dz .............................................. "············· 

'H • n • .:. e.\ula._ ?r-. 
Data wpływu o'Jw& ... ~~ ........ -·-·~ ł4 r4 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 kwietnia 2014 r., GMS-WP-173-84/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy 

o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. O.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 499) 

nie uznaje za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie usta

wy o własności lokali. 

Z poważaniem 
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Zl\Tiązek Woje\\i"Ódzh\1 Rzeczypospolitej Polskiej 

Warszawa, 29 maja 2014 r. 

ZW/0714/128/14 

Pan 
Lech Czapla 
Szef 
Kancelarii Sejmu 

dau~/J'1 e i/lutJkt 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz ..... , ...................................... .. 

Data wpływu ·~.O:. .. Qt.lOU. ..... .. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 kwietnia 2014 r., dotyczące 

przedłożenia opinii nt. poselskiego projektu ustawy: - o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czysto•d l porządku w gminach oraz o zmianie 1 ustawy o 
własności lokali (EK-OZD-941/14), w załączeniu przekazujemy opinię 
otrzymaną z województwa mazowieckiego. 



OR-OP·IL0821.163.201<4.MC 

Nr Kanc.: 

e-mali: 

(..W)tłzowsze. 
serce Polski 

Warwzawa. dnia~ kwildnia 201<ł r. 

Pan 
BOGDAN CEPIELEWSICJ 

Dynk1ur Biul"' zwtlllku Wo~ RP 

w nawlqzaniu do pllmil prz88111nego ctrog~ elelctran~ w dniu 17 kwietnia 2014 r .. ~ prg6by 

o zgłosZenie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie U&tawv o utrzymaniu czystoAcli por~Atdku w gminach 

oraz o zmianie ustawy o wlunolcllokall zgi8U8my naatępuJatce uwagi. 

~nla praponow1nego brzmienia art. 1 m •t. 2b uetawy o utrzymaniu czyałiD6cU poJ'ZIIdku w gminach: 

.2b. W przypadku złotenie IPIZ8Ciwu wtałclclel nlaruchomollcl jnł obowi-ny do złotania nowej deklaracji. • 

Nieinny jem ~ l cel zamieszczenia fakłego przeplau (nie wskazano, czego ma d~ sprzeciw). Sugerujemy 

dodanie w UZMJdnlenlu projektU wyj.."ienla, dlaczego taki zapis został wprowadzony. 

Odno6nle proponowanego brzmlanla art. l r u.t. 2c u.tawr o uti'ZJIUnlu ~ID6cl l ~lkU w gmlnlllch: 

.,2e) Oopuszc:za lit ooraniczenie ilo6ci odpadów zielonych. opon, odp~ wtetcoge~ oraz odpadów 

budowlanych i rozbiótłcowych stanowi.cydl odpady komunalne odbieranych lub przyji1'ICJWIInYCh przez punkty 

Młekt)'wnego zbierania odpad{)w komunllflYch od wiUc:ieieli nieruchomo6cl w zamian za pobraną oplalę 

za gospodarawanie odpadami komunalnymi: 

Same idea dopuszczenia ograniczenia llo6cl przyJrnowanyc;:h w 111~ opla~ odpad6w nlekt61 ych rodzajów 

wydaje •ił zalllldM. Sugerujemy jedn. ptZeradagCIWinle proponowanego przeplau. Z.pis w tym brzmieniu mate 
pelWOdawać wtrOcl gmin blę~ lnterpl8tlc:ję, problem z jego zrozumleniem l lto10W8nlem (szczególnie w paypadku 

gmin, k16re dotychczas nie spotkały sit z potrzebil ograniczania Uośei odbiaranydl i przyjrnowanydl odpadów), 

paniewat mole sugerować wprowadzenie dodatkowej opłaty za gospodarowanie odpadamlkomUnalnyml 

~-~r.~1.ł.\"J\: ~:l'!.'~"ljll.1 .:l 
M~':'t•ltlt:! ~:;.;.;.1rrte1.~r,; 
·~i :.2; s·::::·: ::tr,, 
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Z\tViąz.ck Woje\vódzhv Rzeczypospolitej Polskiej 

ZW/0714/130/14 

Warszawa, 05 maja 2014 r. 

Pan 
Lech Czapla 
Szef 

SEl<RET.A.RlAT SZEFA I<S 

L.dz ............................................. . 
, O 6. 05 · Z014 Data v.pływu .............................. .. 

Kancelarii Sejmu 

"(UUWi (;Z 1/tu/;ht 
W ślad za naszym pismem o nr ZW/0714/128/14, dotyczącym 

przedłożenia opinii nt. poselskiego projektu ustawy: • o zmianie ustawy 
o utrzymaniu aystołd i porz.dku w cminach oraz o zmianie ustawy o 

własnościlokali (EK.02D-941/14), w załączeniu dodatkowo 
przekazujemy uwagi otrzymane z województw: podkarpackiego, 

podlaskiego, opolskiego l Miętokrzyskiego. 



Uwagi woj. podkarpackiego do Roteleklego p[gjektu u1tawy o zmianie •tawv 
o utrzymaniu czystości i porzadku w aminach oraz· o zmianie ustawy o 

własności lolsali 

1. Proponuje się zapis : 
2) wart. 2: 
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

.2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród 
wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązanym do ich wykonania jest podmiot faktycznie władający 
nieruchomością, z zastrzetenlem ust. 3.~. umieścić nie w pkt 2a, lecz w 1a ze względu na lepsza 
c;r:ytelność zapisów które dotyczą art. 2 ust. 1 pkt 4. W celu uniknięcia wątpliwości także 

należałoby zdefiniować podmiot faktycznie wadający nieruchomością. 
2. W art.3 ust 2 pkt 10 po wyrateniu: w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi proponuje 
się dopisać: .. o której mowa wart. 9tb." W takim brzmieniu artykuł wydaje się bardziej czytelny. 
3. Zapis "2b. Gmina zapewnia budowę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w 
ustawie z dnia 14 gNdnia 2012 r. o odpadach.": jest nie do końca zrozumiały. Nie wiadomo czy chodzi 
tutaj o regiony w ktOrych są niewystarczające moce przerobowe instalacji przetwarzających odpady 
komunalne czy też o wskazanie w planie gospodarki odpadami konkretnych gmin na obszarech 
których powstałyby takie instalacje. 
4. Art. 6k ust. 2 pkt 5 zapis: art. 9ta zastąpić zapisem: art. 9tb ze względu na fakt. iż zapisy dotyez~~ce 
analizy znajdują się w art. 9tb. 

5. Proponowany zapis art. 6 m ust. 2a jest nleprecyzyjny, gdyż: 
- brak jest wskazania technicznego sposobu korekty deklaracji z urzędu 

brak jest uregulowań co do sposobu informowania właściciela nieruchomości 

o dokonanej korekcJe 
- wątpliwości nasuwa sam fakt dokonywania korekty deklaracji z urzędu, gdyż deklaracja jest pewnym 
rodzajem oświadczenia woli. Została w niej sprecyzowana nie tylko liczba mieszkańców 
zamieszkujących dana nieruchomość, ale także wysokość składki 
Ponadto w proponowanym zapisie ust. 2a nie ma mowy o: 
- motHwości złotenis sprzecłwu 
- fonnie sprzeciwu 
- terminu do złożenia sprzeciwu 
-wskazania przypadk6w, w których sprzeciw m6głby być złożony 
- terminu rozpatrzenia sprzeciwu przez właściwy organ 

6. Wart. 9e ust 1 pkt 1 po słowie: o odpadach proponuje się dopisać: z zastrzeżeniem pkt 2 oraz w 
art. 9ea pkt 1 po słowie: o odpadach proponuje się dopisać: z zastrzeżeniem pkt 2. w takim brzmieniu 
artykuły wydaj~t się bardziej czytelne. 
7. W art. 91 ust. 2 słowo "odbieranie" proponuje zastąpić się słowem: .zagospodarowanie" gdyż 
instalacja służy do zagospodarowania odpad6w a nie do ich odbierania. 

UWAGA OGÓLNA: Warto wprowadzić zapisy określające sposób postępowania w sytuacji, gdy 
zostały wskazano w WPGO Instalacje (gdy2 posiadały np. decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach) a nie są one realizowane i blokują możliwość powstania innych instalacji. Ponadto 
w ustawie należy wprowadzić zapisy regulujące formę wykreślenia podmiotu z rejestru dZiałalności 
regulowanej na jego wniosek. 



Uwagi woj. podlaskiego do poselskiego projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystoici i porz,dku w gminach (KP PO) 

l. Stanowczo nie zgadzamy się na zmianę w art. 9r ust. l polegającą na rezygnacji z 
weryfikacji przez wioś rocznego gminnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. W eryfikBeja powinna odbywać się we 
współpracy z wiog, przede wszystkim ze względu na kompetencje tego organu w 
zakresie kontroli oraz wymierzania kar pieniężnych za nieosiągnięcie przez gminę 
wymaganych poziomów, o których mowa w art. Jb i 3c. W województwie podlaskim 
Marszałek .nawiązał współprace; z Wojewódzkim Inspektorem OŚ odnośnie 
weryfikacji ww. sprawozdań, co ma wpływ, biorąc pod uwqę tak małe zasoby 
kadrowe w Urzc;dzie Marszałkowskim, na przygotowanie w tenninie rocznego 
sprawozdania do Ministra Środowiska. 

2. Obecnie gmina nie ponosi konsekwencji niezłożenia korekty sprawozdania lub 
przekazywania korekt nieuwzględniających uwag wyszczególnionych w wezwaniu. 
Również brak tenninu na przesłanie kolejnej korekty (często były to nawet 4 
wezwania do jednej gminy) utrudnia weryfikację i zagraża terminowości i jakości 
sprawozdania do MŚ (dotyczy art. 9r). 

3. Przy weryfikacji sprawozdania gminnego (zakres sprawozdania - art. 9q ust 3) 
niezbędne jest zapoznanie się ze sposobem wyliczenia osiągniętych poziomów, 
o których mowa w an. 3b ust. l i 3c ust. l ustawy, natomiast wzór sprawozdania nie 
wskazuje konieczności umieszczania tego typu informacji, :zatem naJetaloby dodać 
do niego odpowiednie rubryki. 

4. Uwaga do art. 9c ust. 9 i 10 (dot przekazywania rejestru dział. regulowanej 
do marszałka województwa) - częstotliwość raz w miesiącu wydaje się niecelo~ 
wystarczyłoby raz na rok. Gminy zamieszczają takie wykazy na swoich stronach 
internetowych. więc pracownicy urzędu marszałkowskiego mają do nich bieZący 
dostęp, nie ma koniecmości przechowywania takich dokumentów w wersji 
papierowej, gdyż są to duże ilości. 

5. Uwaga dot. zwolnień przedmiotowych i róblicowania stawek opłat- w chwili obecnej 
dotyczą one tylko nieruchomości zamieszkałych, warto byłoby rozwatyć tę kwestię 

odno~nie szczególnej sytuacji niektórych rodzajów nieruchomości niezamieszkałych, 
np. szpitali. 



Uwa11 wol. opolskleco 

W nawiązaniu do e-maila w sprawie przekazania uwag do poselskiego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach oraz o zmianie ustawy o 

własności lokali (KP PO) przesyłam uwagi do przekazanego projektu ustawy: 

1. Wart. 3 w ust. 2 podać punkt 17 o następującej treści: 
" Sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi." (brak w ustawie zapisu, kt6ry wskazywałby na obowigzelc składania 

sprawazdań przez podmioty odbierające odpady komunalne odbierające odpody komunalne 

związkowi międzygminnemu o także prze/cQzywanio przez związek międzygminny 

sprawazdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi marszałkowi 

województwa). 

2. Art. 6 k ust. 2 pkt S) 
brzmi "wyniki analizy o której mowa w ;ut. 9ta." 

powinno byt "wyniki analizy o której mowa wart. 9tb," 

(wart. 9tb jest mowa o sporządzaniu analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi) 

3. Art. 9n ust. 3 pkt 2): 
bruni "informację o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania 

powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych," 

powinno byt "informację o masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z 

sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania," 

(zapis powłnłen współgrać z zapisem art. 9m ust. 3 pkt) 3) 

4. Art. 9q ust. 3 pkt 3): 
brzmi .,informacJe o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania 

powstałych z odebranych l zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych," 

powinno byt "informację o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno -

biologicznego przetwarzania przeznaczonych do składowania pcwstałych z odebranych i 

zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych," 

(zapis powinien współgrać z zapisem art. 9m ust. 3 pkt) 3) 

S. Art. 9s ust. 3 pkt 3): 
brzmi "lnformacj-= o masie pozastałości z sortowania przeznaczonych do składowania 

powstałych z odebranych l zebranych z terenu województwa odpadów komunalnych," 

powinno byt "informację o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno -

biologicznego przetwarzania przeznaaonych da składowania powstałych z odebranych i 

zebranych z terenu województwa odpadów komunalnych," 

1 



(zapis powinien współgrać z zapisem art. 9m ust. 3 pkt) 3) 

6. Art. 9ta pkt 2): 
brzmi "wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru." 

powinno byt "wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, marszałka województwa oraz ministra właściwego do 
spraw środowiska nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru." 

2 



Uwacl woJ~ śwletokrzysklelo 

Do założeń projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz o zmianie ustawy o własności lokali: 

l. Usunięcie art. 6r ust.2c w bmnieniu: " Dopuszcza się ograniczenie ilości 
odpadów zielonych, 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", gdyż 

wprowadzenie tego przepisu może spowodować pozbywanie się ww. 
odpadów w sposób niezgodny z prawem. 

2. Dodanie przepisu zobowiązującego właścicieli punktów skupu do 
skJadania gminom półrocznych sprawozdań o ilości zebranych i 
przekazanych do zagospodarow~ia surowców wtórnych. 

3. Dodanie art. 9u ust. la w brzmieniu: "Wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę przestrzegania 
przepisów ustawy przez podmioty odbierające odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości". 

4. Nadanie nowego brzmienia art. 9w ust. l: " Marszałek województwa 
sprawuje kontrolę nad prowadzącym region.mą instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przyjmowania i 
przetwanapia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przemaczanych do 
składowania". 

5. Wprowadzenie możliwości nakładania kar za nietenninowe składanie 
korekt sprawozdań. 

1 
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