
USTAWA 

z dnia… 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284) art. 6k ust. 2a otrzymuje 

brzmienie: 

„Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, 

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

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

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca; 

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

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

wody; 

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

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m
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powierzchni lokalu mieszkalnego; 

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

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo 

domowe; 

5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 - 6,4% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o 

pojemności 1100 litrów lub 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; 

za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat 

ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.”. 

 

Art. 2. Uchwały podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie 

zmienianych przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym 

zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie przepisów ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do 31 

grudnia 2020 roku. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem… 

 

 



W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1579) [dalej także: 

ustawa nowelizująca 2019]. Ustawa nowelizująca w zasadniczej części weszła w życie z 

dniem 6 września 2019 roku wyznaczając radom gmin (radom miast) 12 miesięczny okres 

przejściowy na dostosowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do 

znowelizowanych przepisów. Termin ten na skutek epidemii wirusa SARS-CoV-2 został 

przedłużony do 31 grudnia 2020 roku. 

Ustawa nowelizująca 2019 w ostatecznym kształcie została uchwalona pomimo 

zdecydowanych sprzeciwów organizacji zrzeszających jednostki samorządu 

terytorialnego (w tym Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin 

Wiejskich RP), jak i poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Krytyczne 

opinie na temat zmian wprowadzanych do ustawy prezentowane były zarówno na etapie prac 

sejmowych, jak i prac senackich. 

W szczególności sprzeciw środowisk samorządowych budziło ustalenie na zbyt niskim 

poziomie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dotyczących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne [dalej: nieruchomości niezamieszkane].  

W wyniku przyjętych ostatecznie w tym zakresie rozwiązań normatywnych nie tylko nie 

udało się osiągnąć zakładanych przez projektodawców celów – w tym obniżenia kosztów 

funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi przekładających się 

na obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale osiągnięto rezultat 

zgoła odmienny – doprowadzono do radyklanych wzrostów kosztów funkcjonowania 

tych systemu przekładających się na wzrost wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi w gminach na terenie całej Polski. 

Niniejszy projekt kolejnej ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach [dalej: ucpg] ma na celu wprowadzenie rozwiązań pozwalających 

na realizację pierwotnych celów ustawy nowelizującej. Projekt ten ma umożliwić 

realizację zasady samobilansowania się gminnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi obejmujących nieruchomości niezamieszkane poprzez przywrócenie w pełni 

zasady zanieczyszczający płaci oraz uszczelnienie gminnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 

Projekt – nawiązując do poprawek zgłaszanych na etapie prac parlamentarnych – przewiduje 

dwukrotne zwiększenia maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. 

Należy przy tym podkreślić, iż zaproponowany w niniejszym projekcie poziom stawek 

maksymalnych nie oznacza automatycznego wzrostu obciążeń dla właścicieli nieruchomości 

niezamieszkanych. 

Obowiązkiem rady gminy (rady miasta) jest ustalenie konkretnych wysokości stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób zgodny z ucpg. Rozstrzygnięcie organów 



stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie nie ma charakteru 

uznaniowego, lecz charakter związany. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, określając 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: (1) liczbę 

mieszkańców zamieszkujących daną gminę; (2) ilość wytwarzanych na terenie gminy 

odpadów komunalnych; (3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d; (4) przypadki, w których 

właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na 

niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

Koszty, do których odsyła powyższy przepis dotyczą: (1) odbierania, transportu, zbierania, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; (2) tworzenia i utrzymania punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; (3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

(4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; 

(5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych 

oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym (o ile obowiązek ten został prawidłowo przejęty przez gminę od właścicieli 

nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych 

w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Systemowa wykładnia 

ustawy do powyższych kosztów nakazuje także zaliczyć koszty utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, jeżeli obowiązek ten został 

prawidłowo przejęty przez gminę od właścicieli nieruchomości na podstawie uchwały w 

sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Koszty stanowiące podstawę kalkulacji stawek mogą (ale nie muszą) także obejmować: (1) 

koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami oraz (2) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

Przy kalkulacji stawek nie można natomiast uwzględniać kosztów wyposażenia terenów 

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

odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów (należy 

przyjąć, że chodzi o miejsca gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego). Koszty te mogę być pokrywane wyłącznie ze środków pochodzących z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku 

budżetowym. 

Obowiązek uwzględnienia powyższych kosztów przy kalkulacji stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprost wskazany w wielokrotnie 

przywoływanym w orzecznictwie i piśmiennictwie prawomocnym wyroku Wojewódzkiego 



Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 roku
1
. Zdaniem Sądu „nie 

budzi wątpliwości, że rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji 

wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z 

funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Prawidłowo 

skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony 

zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś 

nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy.”. 

W konsekwencji gmina nie może w związku z ustalonymi stawkami opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi pozyskiwać wyższych dochodów aniżeli koszty funkcjonowania 

systemu odpadowego i przeznaczać ich na inne – niezwiązane z ustawowo określonymi 

zadaniami – cele. Gmina nie może także do systemu dopłacać, poza wyjątkowymi sytuacjami 

wynikającymi z ucpg
2
. 

Przyjęta przez radę gminy (radę miasta) wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi podlega kontroli pod względem legalności ze strony regionalnych izb 

obrachunkowych. Może być także kontrolowana przez sądy administracyjne na podstawie 

skargi każdego z właścicieli nieruchomości. 

Mając powyższe na uwadze zaproponowane podniesienie maksymalnych stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkanych ma na celu ich urealnienie, a nie bezpodstawne podniesienie celem 

zapewnienia dodatkowych dochodów gminom. 

 

Jednocześnie należy podkreślić, że w projekcie ustawy nowelizującej 2019 nie przedstawiono 

w tym zakresie żadnych argumentów uzasadniających przyjęcie uchwalonych maksymalnych 

stawek opłat. W niedawnej odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich w których wprost 

zapytano  „na jakiej podstawie i w oparciu o jakie kryteria przyjęto maksymalne opłaty za 

odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkanych?” Ministerstwo Klimatu wskazało, że 

„wyliczeń wysokości maksymalnej stawki opłaty dokonano w oparciu o informacje / uwagi, 

które zostały zebrane w trakcie konsultacji publicznych nad projektem ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”
3
. Twierdzeń w tym 

zakresie nie potwierdzają materiały opublikowane na stronach Rządowego Centrum 

Legislacji. W konsekwencji uznać należy, że wprowadzone w tym zakresie stawki miały 

charakter arbitralny i nie wynikały z rzeczywistych kosztów funkcjonowania gminnych 

systemów gospodarki odpadami komunalnymi. 

                                                           
1
 Sygn. I SA/Bk 127/13 

2
 Szerzej: M. Kiełbus, M. Kiełbus, Czy gmina może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi? Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA XII/2019  

3
 Odpowiedź Ministerstwa Klimatu z dnia 31-03-2020r. na interpelację poselską posła Krzysztofa Piątkowskiego 

(znak: K9INT2378). 



Dodatkowo świadczy o tym zestawienie maksymalnych stawek opłat dotyczących odpadów 

gromadzonych w pojemnikach i workach. Nie sposób w żaden sposób wykazać, dlaczego 

maksymalna stawka opłaty za worek 120l wynosi 18,19 zł, w sytuacji gdy opłata za pojemnik 

i tej samej pojemności (120l) wynosi 6,35, a więc jest prawie trzykrotnie niższa. Tymczasem 

opłata za pojemnik powinna być taka sama lub wyższa niż za worek z uwagi na możliwość 

zdeponowania w pojemniku większej masy odpadów
4
. 

Proponowana zmiana pozwoli na urealnienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i pozwoli na rzeczywiste pokrywanie przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkanych kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnym związanych z ich działalnością. 

Dodatkowo podkreślić należy, iż przyjęcie powyższej zmiany w wielu gminach może 

doprowadzić do obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uiszczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Gmina mogąc zapewnić w 

oparciu o rzeczywiste stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych 

przez właścicieli nieruchomości niezamieszanych (wyższe od dotychczasowych i nie wyższe 

niż zaproponowane w projekcie ustawy nowelizującej) nie będzie podejmować działań 

zmierzających do wykluczenia nieruchomości niezamieszkanych ze zorganizowanego przez 

siebie systemu odbioru odpadów komunalnych
5
. To z kolei pozwoli podzielić część kosztów 

wspólnych systemu (np. koszty administracyjne, koszty edukacji i in.) proporcjonalnie na 

obie kategorie właścicieli nieruchomości. 

Projekt ustawy nowelizującej zawiera także przepisy przejściowe mające na celu określenie 

wpływu znowelizowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy w 

dotychczasowym brzmieniu. 

Projekt zakłada, że uchwały podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na 

podstawie zmienianych przepisów ucpg w brzmieniu dotychczasowym zachowają moc do 

dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie znowelizowanych przepisów, jednak nie 

dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku. 

Tym samym po wejściu w życie ustawy nowelizującej w dalszym ciągu obowiązywać będą 

dotychczasowe uchwały dotyczące metody ustalania opłaty i stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Każda z rad gmin (rad miast), która uprzednio podjęła uchwałę w 

sprawie stawek opłat za pojemnik lub worek określonej wielkości będzie miała okres 

przejściowy na dostosowanie podjętych przez siebie uchwał do znowelizowanych przepisów. 

Zmiany w tym zakresie będą musiały nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.  

 

                                                           
4
  Z uwagi na mniejszą wytrzymałość worków, nie można w nich zagęścić odpadów w taki sposób jak w 

pojemniku. 

5
 Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą 2019 w zakresie nieruchomości niezamieszkanych 

szereg gmin i związków międzygminnych podjęło już decyzję o wyłączeniu tych nieruchomości ze 

zorganizowanych przez gminę / związek systemów odbioru odpadów komunalnych (por. Związek 

Międzygminny „Pilski region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 


