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Niniejszym informujemy o nowelizacji przepisów o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, wprowadzonych przepisami ustawy 

z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została 

podpisana 15 lipca 2011 r. przez Prezydenta RP.  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (dalej: Ustawa) obowiązek zawarcia umów na wywóz 

nieczystości spoczywa na właścicielach lub zarządcach nieruchomości.  

To od ich swobodnej decyzji zależy wybór przedsiębiorcy odbierającego 

odpady komunalne z terenu posesji, pod tym warunkiem, że przedsiębiorca 

ten posiada stosowne zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych. 

 

Nowelizacja uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 roku wprowadza do 

Ustawy między innymi zmiany w przedstawionym poniżej zakresie:  

 

 Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania 

odpadów komunalnych zostaną przejęte przez gminę najpóźniej  

18 miesięcy od daty wejścia nowelizacji w życie. Właścicieli 

nieruchomości nie będzie już obciążał obowiązek samodzielnego 

podpisywania umów na wywóz nieczystości z terenu ich posesji.  

 

 Każdy mieszkaniec gminy zostanie objęty systemem odbioru 

nieczystości. Rada gminy, w drodze uchwały, podejmie decyzję, 

czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, 

czy również od właścicieli nieruchomości, na terenie których 

prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady 

komunalne. 

 

 Rada gminy określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług na 

rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata za 
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gospodarowanie odpadami będzie uwzględniała w szczególności: 

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, 

a także unieszkodliwiania odpadów.  

 

 Podmioty, do których zadań należała będzie budowa, utrzymanie 

oraz eksploatacja instalacji służącej do przetwarzania odpadów 

komunalnych, wyłaniane będą przez gminę w drodze przetargu,  

w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego lub ustawy o koncesji 

na roboty budowlane lub usługi. Także w drodze przetargu, 

organizowanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 

wybierany będzie podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów od 

mieszkańców gminy. Oznacza to, iż dojdzie do terytorialnego 

podziału rynku gospodarowania odpadami na okresy od kilku do 

nawet 30 lat. 

 

 Działalność gospodarcza polegająca na odbiorze odpadów 

komunalnych z nieruchomości będzie działalnością regulowaną,  

o której mowa w przepisach ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. Uzyskanie przez przedsiębiorcę prawa do 

wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych  uzależnione będzie od wpisu do rejestru działalności 

regulowanej. Rejestr w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

prowadził będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze 

względu na miejsce odbierania odpadow komunalnych od 

właścicieli nieruchomości.  

 

 Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają 

zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości będą mogli wykonywać działalność w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu 

do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy, 

którzy zamierzają kontynuować prowadzenie działalności  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych,  będą musieli uzyskać 

wpis do rejestru działalności regulowanej.   

 

 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości będzie zobowiązany do sporządzania kwartalnych 

sprawozdań z prowadzonej przez siebie działalności w zakresie 
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gospodarowania odpadami. W sprawozdaniu zawarte zostaną 

informacje m.in. o: masie poszczególnych rodzajów odebranych 

odpadów komunalnych, liczbie właścicieli nieruchomości, od 

których zostały odebrane odpady oraz  instalacji, do której zostały 

przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości odpady.  

 

 Na gminy został nałożony obowiązek ograniczenia ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji na składowiskach.  

Do dnia 16 lipca 2013 roku masa odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie 

powinna przekroczyć 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych  

w 1995 roku. Do dnia 16 lipca 2020 roku  z kolei masa odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania nie powinna przekroczyć 35% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 roku.  

 

 Gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 

2020 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia następujących kategorii odpadów:  50% papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła oraz 70% innych, niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

 

 

 

Omawiana nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku,  

za wyjątkiem nielicznych przepisów, których termin wejścia w życie został 

odmiennie uregulowany.  

 

*  * * * * 
 

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. 

Informacje te nie stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania 

pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt. 
 

 

 
Kontakt w biurze katowickim: / 
Contact in the Katowice office: 

 

Tomasz Srokosz 

T: +48 32 731 68 52 

E: tomasz.srokosz@ksplegal.pl 

 

Filip Poniewski 

T: +48 32 731 68 64 

E: filip.poniewski @ksplegal.pl 

 

 

Krupa Srokosz Patryas Sp.k. 

ul. Chorzowska 50 

40-121 Katowice 

Poland 

T: +48 32 731 68 52 

F: +48 32 731 68 51 

www.ksplegal.pl  
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