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Podstawy prawne systemu

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –

Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm. 

• ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i 

czystości w gminach - Dz.U.2020 poz. 1439 z późn.zm. 

(ustawa u.p.cz.)

• Nowelizacje 2015 r. – 15.01, 25.06, 10.07

• Nowelizacja 2016 (22.06.2016)

• Nowelizacja 2017 (01.01.2018)

• Nowelizacja 2020 – ustawa z 17.XII.2020 r. (01.01.2021)

• Nowelizacje 2021 – projekty        29.XII.2020,                                             

18.III.2021 (zmiana UO)
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Stosowanie przepisów 

ustawy o odpadach

Art. 1a

W sprawach dotyczących postępowania z 

odpadami komunalnymi w zakresie nieuregu-

lowanym w niniejszej ustawie stosuje się 

przepisy 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
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Przedmiot ustawy (art. 1)
Ustawa określa:

1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania 

czystości i porządku; 

1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nierucho-

mości i osób wymienionych w art. 2a ust. 1, 

dotyczące utrzymania czystości i porządku;

2) warunki wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom 

świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w 

ustawie;

4) obowiązki wytwórców odpadów komunalnych 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów
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Art. 2a

1. W przypadku gdy gmina zapewni techniczne możliwości 

identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszcze-

gólnych lokalach, rada gminy może, w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o składaniu 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ponoszeniu tej opłaty przez:

1) właściciela lokalu w budynku wielolokalowym, w którym 

ustanowiono odrębną własność lokali, lub osobę faktycznie 

zamieszkującą lub użytkującą ten lokal,

2) osobę, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osobę 

faktycznie zamieszkującą lub użytkującą lokal należący do 

spółdzielni mieszkaniowej

– w stosunku do odpadów komunalnych powstających w tym 

lokalu.
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Art. 2a

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich 

lub określonych nieruchomości zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi.

4. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, 

wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa 

składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ponoszą tę opłatę w stosunku do 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, z 

wyłączeniem odpadów powstających w lokalach, o których 

mowa w ust. 1.

5. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały …  

podmioty, o których mowa w ust. 1 i 4, składają (nową) 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.
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Nowy rozdział 2a - Obowiązki wytwórców 

odpadów komunalnych 

Art. 4c. Wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani 

do zbierania w sposób selektywny wytworzonych przez 

siebie odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1. 

Naruszenie – wykroczenie (grzywna) z art. 10 ust. 2aa

(zakres obowiązywania przepisów powszechny, niezależnie od 

wprowadzenia przez gminę systemu rozliczania wytwórców)
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Odpady komunalne

odpady pochodzące z 

gospodarstw domowych

odpady pochodzące od 

innych wytwórców –

• podobne do „domowych”

• nie zawierają odpadów 

niebezpiecznych

(definicja z ustawy o odpadach – stosowana poprzez art. 1a)
9
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Art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o odpadach

• odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 
zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami 
komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący 
ich właściwości;
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Art. 3 ust. 1 pkt 7 UO

7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to 

 odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także 

 odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z 

gospodarstw domowych, 

w szczególności:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady 

selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, w tym papier

i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, 

tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym 

materace i meble, oraz

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady 

selektywnie zebrane z innych źródeł, jeżeli odpady te są podobne 

pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw 
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Art. 3 ust. 1 pkt 7 UO

• - przy czym odpady komunalne nie obejmują ➔

➔ odpadów z  produkcji,  rolnictwa,  leśnictwa, 

rybołówstwa, 

➔ odpadów z  zbiorników bezodpływowych oraz z 

sieci kanalizacyjnej i z  oczyszczalni ścieków, w 

tym osadów ściekowych, 

 pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają 

niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet 

jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie 

zmieniła w sposób znaczący ich właściwości
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Art. 1b UPCz➔ nowy ust. 2

2. Do postępowania z odpadami budowlanymi i 

rozbiórkowymi z gospodarstw domowych stosuje 

się przepisy dotyczące postępowania z odpadami 

komunalnymi.
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• 10) odpady ulegające biodegradacji - odpady, które 

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy 

udziale mikroorganizmów

• 1) bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 

spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego 

żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 

produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność

ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, 

odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, 

gastronomii, biur, restauracji, hurtowni, stołówek, 

zakładów zbiorowego żywienia i jednostek handlu 

detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 

produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;
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Zadania gmin wg przepisów u.p.cz.

Art. 3. 1. Utrzymanie czystości i porządku .. należy do 

obowiązkowych zadań własnych gminy. 

2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie 

i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w 

szczególności:

❖tworzą warunki do wykonywania prac związanych z 

utrzymaniem czystości i porządku … lub zapewniają 

wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 

jednostek organizacyjnych;

❖obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości ... 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

– … © Marek Górski 16
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Zadania gmin wg przepisów u.p.cz.

Art. 3.2. 2) zapewniają budowę, utrzymanie i 

eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami 

• r.i.p.o.k., o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w 

ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

a) instalacji do przetwarzania odpadów komunal-

nych, w tym instalacji komunalnych, o których 

mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach,
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Zadania gmin wg przepisów u.p.cz.

4. Rada gminy może postanowić o ➔

zapewnieniu budowy, rozbudowy, modernizacji, utrzymaniu 

i eksploatacji własnej lub wspólnej z inną gminą lub gminami

instalacji do przetwarzania odpadów powstałych z 

przetworzenia odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią 

sposobów postępowania z odpadami i zasadą bliskości,

jeżeli na lokalnym rynku brak jest takich instalacji lub 

istniejące instalacje mają niewystarczające moce 

przerobowe.
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Zadania gmin wg przepisów u.p.cz.

Art. 3.2

3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi;

4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbiera-

jącym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

5-6a) – zadania związane z selektywną zbiórką odpadów

8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w 

szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;

9) zadania informacyjne
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Zadania gmin wg przepisów u.p.cz.

Art. 3.2.

10) dokonują corocznej analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi;
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Zadania gmin wg przepisów u.p.cz.

Art. 3.

3. Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej 

przekazywanie informacji w postaci 

elektronicznej, ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli 

częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania 

planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli 

częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych 

osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości
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Zadania gmin wg przepisów u.p.cz.

Art. 3b.

1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

w wysokości co najmniej:
• 1) 20% wagowo - za rok 2021;

• 2) 25% wagowo - za rok 2022;

• 3) 35% wagowo - za rok 2023;

• 4) 45% wagowo - za rok 2024;

• 5) 55% wagowo - za rok 2025;

• 6) 56% wagowo - za rok 2026;

• 7) 57% wagowo - za rok 2027;

• 8) 58% wagowo - za rok 2028;

• 9) 59% wagowo - za rok 2029;

• 10) 60% wagowo - za rok 2030;

• 11) 61% wagowo - za rok 2031;

• 12) 62% wagowo - za rok 2032;

• 13) 63% wagowo - za rok 2033;

• 14) 64% wagowo - za rok 2034;

• 15) 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok.
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Art. 3b UPCz ➔ nowy ust. 2a, 2b

2a. Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu 

składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzą-

cych z przetwarzania odpadów komunalnych, w wysokości:

1) 30% wagowo rocznie za każdy rok w latach 2025-2029;

2) 20% wagowo rocznie za każdy rok w latach 2030-2034;

3) 10% wagowo rocznie w 2035 r. i za każdy kolejny rok.

2b. Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy 

odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do 

składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.
© Marek Górsk i 23
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Obowiązki informacyjne gmin (1)

© Marek Górski 24

Art. 3.2.

9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz 

w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, 

zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, 

nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości,

b)   miejscach zagospodarowania przez podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nierucho-

mości z terenu danej gminy niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania,



Obowiązki informacyjne gmin (2)
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c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady 

komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 

danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

c) osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady 

komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, 

w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygo-

towania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składo-

wania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograni-

czenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania,

C



Obowiązki informacyjne gmin (2)
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c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady 

komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 

danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zawierające:

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

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskaza-

niem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i 

godzin ich przyjmowania, 



Obowiązki informacyjne gmin (3)
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e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, zawierające:

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

adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

f)   adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka 

oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych 

lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na 

obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne; 
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Konstrukcja systemu

Art.  6

1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z 

terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz 

właściciele nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (na 

których nie zamieszkują mieszkańcy), wykonując 

obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są 

obowiązani do udokumentowania w formie 

umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
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Konstrukcja systemu

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym 

mowa w art. 9b ust. 2

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania 

opłat za te usługi.

1a.  Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w 

zależności od lokalnych warunków, inne sposoby 

udokumentowania wykonania obowiązków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

1b. Wyłączenie obowiązku zawierania umów (jednostki spec.)
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Nadzór w systemie umownym

art.6

5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje 

posiadanie umów, o których mowa w ust. 1, i dowodów 

uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub 

inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b. 

(nowy przepis!!)

6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie 

odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, 

którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust.1.
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Likwidacja systemu umownego

Art. 6c.   
• 2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2, 

postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest 

obowiązany zorganizować przetarg w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

tych nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie takich odpadów.

2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której 
mowa w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego w trybie 
przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych 
nieruchomości. 
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Likwidacja systemu umownego

Art. 6c.   

2c. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela 
nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do 
zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na 
podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w 
formie pisemnej.

2b. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, przepisów ust. 2a i 2c nie stosuje się.
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BLikwidacja systemu umownego

Art. 6c.   
2c. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłą-
czeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego 
przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i 
następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

3a. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały, … 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, … pod 

rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne 

od dnia wejścia w życie uchwały, … 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.
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BLikwidacja systemu umownego

Art. 6c.   

3b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zamieścić na 

stronie podmiotowej BIP urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania 

w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 30 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.
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BLikwidacja systemu umownego

Art. 6c.   

3c. Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie, o których 

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

obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia 

publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właś-

cicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej 

umowy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 

zamieścić na stronie podmiotowej BIP urzędu gminy oraz w 

sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminie obowiązy-

wania następnej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.



Likwidacja systemu umownego

Art. 6c.   

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć 
wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli 
określonych nieruchomości, w szczególności 
nieruchomości na których jest prowadzony określony 
rodzaj działalności. (noweliz. 28.XI.14)

4. Wyłączenie spod zakresu działania uchwały z ust. 2 
niektórych podmiotów
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OBOWIĄZKI Z USTAWY

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady 

gminy … obowiązki te przejmie gmina …;

1)    wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie 

tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której 

mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części 

przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian 

za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; © Marek Górski 39



OBOWIĄZKI Z USTAWY
Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku przez:
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaga-

niami określonymi w regulaminie oraz sposobem określo-

nym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób 

zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
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OBOWIĄZKI Z USTAWY
Art. 5.

1a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są 

przekazywane przez właścicieli nieruchomości gminnej 

jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierające-

mu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.

4.  Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach 

publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków 

zarządu drogi należy także:

1)    zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w 

pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych i utrzy-

manie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowied-

nim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc groma-

dzenia odpadów; 
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REGULAMIN

Naruszenie obowiązków określonych w art. 5 

bądź regulaminie

Art. 10 ust. 2. Kto nie wykonuje obowiązków 

wymienionych w art. 5 ust. 1

- podlega karze grzywny. 

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto 

nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

2aa. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie 

wykonuje obowiązków określonych w art. 4c.
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Obowiązek ponoszenia opłat

art.6h

Właściciele nieruchomości, o 

których mowa w art. 6c, są 

obowiązani ponosić na rzecz 

gminy, na terenie której są 

położone ich nieruchomości, 

opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.
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Ustalanie wysokości opłat

Art. 6j

1.  W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c 

ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość, lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

3) powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

2.  W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c 

ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego. 
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Ustalanie wysokości opłat
Art. 6j

2a.  Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w 

zależności od powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich 

lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. 

Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria 

różnicujące stawki opłaty.

2b. Związek międzygminny może dodatkowo stosować 

kryteria różnicujące stawki opłaty odrębnie dla gmin 

wchodzących w skład tego związku, jeżeli jest to 

uzasadnione kosztami odbierania i gospodarowania 

odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach lub 

warunkami miejscowymi. 
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Ustalanie wysokości opłat
Art. 6j

3. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 

pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych powstających na danej nierucho-

mości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn 

liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień

w okresie miesiąca wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej 

nieruchomości.
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Ustalanie wysokości opłat

Art. 6j

3a. W przypadku nieruchomości, o której mowa w 

ust. 3, na której są świadczone usługi hotelarskie w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych, dopuszcza się, aby opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła 

iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1.
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Ustalanie wysokości opłat
Art. 6j

3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzysty-

wanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy 

uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 

na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.

3d. Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzin-

nych ogrodach działkowych stosuje się przepis ust. 3.

Ust. 4, 4a, 5 – bez zmian 
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Art. 6j - uzupełnienia

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 komunał-

nymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 

na 1 osobę ogółem – za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

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

nałożyć obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości określonej zgodnie z ust. 3, z tym, że w przypadku 

gdy deklaracja, o której mowa w art. 6m ust. 1ab, zawiera wskazanie okresów 

korzystania z tych nieruchomości, właściciel nieruchomości ponosi opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których 

zostały wskazane okresy korzystania z nieruchomości.

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

nie stosuje się.
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Ustalanie wysokości opłat

Art. 6j

3e. W przypadku wyboru przez radę gminy metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

ustalenia opłaty na podstawie ust. 3a, rada gminy w 

uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1, określa 

zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby 

ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.
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Ustalanie stawek opłat
Art. 6k

❖ Wybór metody ustalenia opłaty – rada gminy uchwałą  

(ust.1)

❖ Kryteria ustalenia stawki opłaty (ust.2)

❖ Maksymalne stawki opłat przy poszczególnych 

kryteriach (ust. 2a)

2b. Rada gminy, ustalając stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej 

gospodarstw domowych, może uwzględnić stopień, w 

jakim dochody ze środków własnych pozyskanych ze 

sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych 

do ponownego użycia pokrywają koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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Zwolnienie z części opłaty

Art. 6k

4a. Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi         kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do 

zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z gospodarstw domowych.
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Utrata prawa  do zwolnienia
Art. 6k

4b. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, 

który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b 

pkt 7:

1)     nie posiada kompostownika przydomowego lub

2)     nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

3)     uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie 

oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 

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

stanem faktycznym 

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w 

drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 4a. 
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Opłata sankcyjna

Art. 6k

3. Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości       nie wypełnia obowiąz-

ku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna

wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość 

stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na 

podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. 
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Stosowanie opłaty sankcyjnej

Art. 6ka

1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela 

nieruchomości obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, podmiot 

odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i 

powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta oraz właściciela nieruchomości.
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Stosowanie opłaty sankcyjnej

Art. 6ka

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna 

postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w 

drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w 

przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 

3b, za rok, w których nie dopełniono      obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której 

mowa w art. 6k ust. 3. 

.
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Obowiązki  gmin

◆Obowiązek wdrożenia i osiągnięcia 

wymaganej skuteczności - system musi 

przynieść określone efekty (prawo UE)

◆Obowiązki organizatorskie -zorganizowanie 

efektywnego systemu

◆Obowiązki organizacyjne -zorganizowanie 

działań własnych i nadzoru

◆Konsekwencje odpowiedzialnościowe -

sankcje z tytułu niewykonania obowiązków
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Obowiązek wdrożenia

Art. 3b

Zmiana poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu

Art. 3aa

Określenie poziomu przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu za 2020 rok dla określonych 

frakcji odpadów –

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 

co najmniej 50% wagowo;

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% 

wagowo (poziom obejmuje także odzysk)
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Obowiązek wdrożenia

Art. 3b

1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne, w wysokości co najmniej: 

1)     50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;

2)     55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;

3)     60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;

4)     65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

2. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przy-

gotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metoda-

mi innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 

wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie.
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Sposób !

obliczania

rozporządz.

od 01.01.20



Obowiązki organizatorskie

➢Przygotowanie koncepcji systemu, uwzględ-

niającej konieczność osiągnięcia odpo-

wiedniej efektywności

➢Opracowanie koncepcji opłaty

➢Przygotowanie i przyjęcie aktów prawa 

miejscowego

➢Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu

➢Zawarcie umów z firmami dopuszczonymi do 

systemu
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Obowiązki organizacyjne

• Współpraca w ramach regionów (z innymi 

gminami?)

• Zorganizowanie aparatu nadzoru nad 

ponoszeniem opłaty (skuteczny pobór opłat –

egzekucja administracyjna)

• Zorganizowanie aparatu nadzoru (firmy i 

mieszkańcy) – wykonywanie kontroli i 

egzekucja obowiązków

• Zapewnienie systemu obsługi wymaganej 

sprawozdawczości
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Zadania organizatorsko-

inwestycyjne

• Zbudowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi –

– kompleksowego

– opartego o selektywną zbiórkę

– efektywnego (osiąganie poziomów odzysku i 

ograniczenia składowania)

• Realizacja i eksploatacja inwestycji umożli-

wiających prawidłowe funkcjonowanie systemu

– regionalne instalacje komunalne

– punkty selektywnej zbiórki

• Odpowiedzialność gminy za system
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Zagospodarowanie odpadów

Art.3.2.2.a – (gminy) zapewniają budowę, utrzymanie 

i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 

gminami  instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, w tym instalacji komunalnych…

• Art.3a.1 - Gminy, realizując zadania polegające na 

zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, są obowiązane do - (zastosowania 

określonego sposobu wyboru kontrahenta, w razie 

niedokonania wyboru realizuje samodzielnie)

Art.19 ustawy noweliz. – wyłączenie stosowania 

art.3a do instalacji „istniejących”
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Kompleksowy system

art.3.2.3 – (gminy) 

• obejmują wszystkich

właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi
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Zorganizowanie systemu

Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do 

zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy. (system 

gminny)

2. Rada gminy może, w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić 

o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (poszerzony system gminny)
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Zorganizowanie systemu –

podział gminy na sektory
Art.6d. 

2. W celu  ⚫ zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

⚫ wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

⚫ rada gminy liczącej ponad 10000 mieszkańców 

⚫ może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa 

miejscowego, 

o podziale obszaru gminy na ⚫ sektory, biorąc pod uwagę 

liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie 

oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości.
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Zorganizowanie systemu

Art.6r. 

3. Rada gminy określi,

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.
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Zorganizowanie systemu

Art.6r. 

3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się

ograniczenie ilości odpadów zielonych zużytych opon, 
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 

odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
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Zorganizowanie systemu

Art.6r. 

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. 
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Zorganizowanie systemu
• Art.6r. 

• 3c. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 3, podlega 
zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości 
odbierania odpadów komunalnych.

• 3d. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa także 
tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 
nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. (noweliz. 28.XI.14)
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Przepisy przejściowe

Art. 9.
1. Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały 

wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na 

podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu dotychczasowym do przepisów ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy do 31 grudnia 2020 r.

Zmiana – art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r.  („covidowa”) 



Zorganizowanie systemu

Art.6ra 

1. Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, 

⚫ o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

⚫ odpadów z działalności rolniczej niestanowiących 

odpadów komunalnych.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy określa 

⚫ rodzaje odpadów z działalności rolniczej 

przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych oraz może określić ⚫ maksymal-

ną masę odpadów lub ilość sztuk odpadów 

przyjmowanych z gospodarstwa rolnego.
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Zorganizowanie systemu –
obowiązek wyposażenia w pojemniki
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Art.5.1 (obowiązek właściciela nieruch.)

1) wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzy-

manie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowied-

nim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów,

chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w 

art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie 

gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości ⚫ w zamian za 

uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi;



Pokrywanie kosztów w systemie

Art. 6r ust.2 – koszty funkcjonowania systemu 

pokrywane z opłat

2d.  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 z terenu nieruchomości, o których mowa w 

art. 6c ust. 1 i 2, ⚫ przyjmowanie odpadów o których 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6, przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz ⚫ zapewnianie 

przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny 

sposób.
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Pokrywanie kosztów w systemie

2b.  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia 

odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczo-

nych do ich składowania i magazynowania w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach.

Art.26 UO – czy dotyczy to kosztów usunięcia odpadów 

„gminnych” czy wszystkich, o których mowa w art.26?

- gmina powinna (?) przy ustalaniu wysokości opłaty brać 

pod uwagę koszty z art. 26; jak uwzględnić w kalkulacji? 

art. 6k ust. 2 pkt.3 (wszystkie koszty przewidziane w art. 6r)
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Selektywna zbiórka

Art.3.2.5 – (gminy) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: 

papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateria-

łowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym 

odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji

• zapewniają selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady; 
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Zasady selektywnego zbierania

Art.3.2 – (gminy) tworzą 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 oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 4a; (noweliz. 28.XI.14)

• 6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają 

przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych:
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Punkty selektywnego zbierania

• wymienionych w pkt 5, 

• odpadów niebezpiecznych, 

• przeterminowanych leków i chemikaliów, 

• odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek, 

• zużytych baterii i akumulatorów, 

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

• zużytych opon, 

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z 

gospodarstw domowych

• oraz odpadów tekstyliów i odzieży;© Marek Górski 82
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Zasady selektywnego zbierania

Art.3.2

6a)  mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i 

ponownego użycia (?) produktów lub części 

produktów niebędących odpadami; 

6b) zapewniają w pierwszej kolejności przygotowanie 

do ponownego użycia lub recykling odpadów 

zebranych selektywnie oraz odpadów powstających 

w procesie sortowania w celu doczyszczenia 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
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Zwolnienie z obowiązku

Art.3

2c. Gmina może nie zapewniać 

przyjmowania bioodpadów przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w całości zapewnia 

odbieranie tych odpadów z miejsc ich 

wytwarzania. 
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2d. Gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel 

nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje, o 

których mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 (informacje dotyczące 

posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne), oraz korzysta ze 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, … a regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy przewiduje 

zwolnienie w całości z obowiązku posiadania pojemnika 

lub worka na te odpady.
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Regulamin
Art.4. 2.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości obejmujących:

• a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie 

przyjmowania w inny sposób 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 oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 4a;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 

warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
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Regulamin

1)    wymagań w zakresie:

a)     selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady, („u źródła”)

b)     selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów 

komunalnych: (jak w art.3.2.6a)
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88

Zmiana wyliczenia

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: 

• wymienionych w lit. a, 

• odpadów niebezpiecznych, 

• przeterminowanych leków i chemikaliów, 

• odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w 
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek, 

• zużytych baterii i akumulatorów, 

• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

• zużytych opon, 

• odpadów tekstyliów i odzieży, 

a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,

C



CO TO JEST - punkt 

selektywnego zbierania ?

• Brak definicji

• art. 3. 2b. Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej 
jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub 
gminami. (noweliz. 28.XI.14)

• Art. 4a. Minister właściwy do spraw środowiska może 
określić, w drodze rozporządzenia: 

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

• 2) odpady komunalne podlegające obowiązkowi 
selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i 
art. 3c ust. 1… (noweliz. 28.XI.14)
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Przepisy przejściowe

Art. 24.
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 3b ust. 2 i art. 4a ustawy zmienianej w 

art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b ust. 3 oraz 

art. 4a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 24 

miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i 

mogą być zmieniane na podstawie art. 3b ust. 3 oraz 

art. 4a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.



Dookreślenie wymagań

Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy 

wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony,

2) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród 

wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1

- kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 

komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do 

składowania. 

Art. 4a. 1. Minister właściwy do spraw środowiska może 

określić, w drodze rozporządzenia, sposób selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych spośród wskazanych w 

art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, kierując się potrzebą ujednolicenia 

wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych oraz osiągnięcia wymaganych 

poziomów, o których mowa w art. 3b i art. 3c.
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Dookreślenie wymagań

2. Regulaminy obowiązujące przed dniem wejścia w życie 

przepisów wydanych na podstawie ust. 1 zachowują 

moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów.  

3. Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin 

do przepisów wydanych na podstawie ust. 1 w terminie 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów. 
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Przepisy przejściowe

Art. 24.
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 3b ust. 2 i art. 4a ustawy zmienianej w 

art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b ust. 3 oraz 

art. 4a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 24 

miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i 

mogą być zmieniane na podstawie art. 3b ust. 3 oraz 

art. 4a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.



Rozporządzenie wykonawcze

Rozp. M.Ś. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

§ 6.1. Pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia 

dostosowuje się do wymogów, o których mowa w § 4, lub 

zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, o 

których mowa w § 4, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od 

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje 

ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie 

dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
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