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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  
I  LEŚNICTWA  ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I 

POLITYKI REGIONALNEJ 
 

o senackim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w 
gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1000) 

 
 
Sejm na 31. posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2013 r. -  zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu -  skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1009 do 

Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w 

drugim czytaniu. 

Komisje: Ochrony  Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz  

Samorządu  Terytorialnego i Polityki  Regionalnej  po  rozpatrzeniu  poprawek  na  

posiedzeniu  w dniu 4 stycznia 2013 r. 

 
wnoszą: 
 
W y s o k i  S e j m     raczy następujące poprawki: 

1) art. 1 nadać brzmienie:  

„Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„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, o której mowa w art. 6r 
ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi;”; 

2) art. 6d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6d. 1. Gmina może udzielić zamówienia  na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
o których mowa w art. 6c, w sposób bezpośredni  
spółce: 

1) o kapitale zakładowym spółki wyłącznie gminnym; 

2) prowadzącej przeważającą część działalności w 
sferze użyteczności publicznej na rzecz tej 
jednostki samorządu terytorialnego.  

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
zorganizować przetarg na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których 
mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i 
zagospodarowanie tych odpadów, o ile na terenie 
gminy nie funkcjonuje spółka, o której mowa w ust. 1 
powołana do tych celów lub gmina nie udzieliła jej 
zamówienia  w sposób określony w ust. 1. 

3. W celu zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
wyznaczenia punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad 
10.000 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. 

4. W przypadku, gdy gmina podzielona jest na sektory, 
przetargi, o których mowa w ust. 2, organizuje się dla 
każdego z wyznaczonych sektorów. 

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
szczególności: 

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych 
zmieszanych odpadów komunalnych,   odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do 
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składowania do regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych; 

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych 
selektywnie od właścicieli  nieruchomości; 

3) standard sanitarny wykonywania usług oraz 
ochrony środowiska; 

4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z 
działalnością objętą zamówieniem; 

5) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom 
odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości.”; 

3) uchyla się art. 6e; 

4) art. 6f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6f. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera ze spółką, 
o której mowa w art. 6d ust. 1, lub z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o 
którym mowa w art. 6d ust. 2, umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z przedsiębiorcą wybranym w trybie przetargu wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa 
w art. 6d ust. 2. W celu zapewnienia odbierania 
odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu 
rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w 
trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych.”; 

5) art. 6g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6g. Do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 2, w 
zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych.”; 

6) w art. 6j: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 
lub 

 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub”, 

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

„2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności 
od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców 
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zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z 
terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju 
zabudowy.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada 
gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa 
miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie tych nieruchomości zgodnie z ust. 1, 2 lub 3, z tym 
że w przypadku ustalenia sposobu obliczania opłaty 
zgodnie z ust. 1 pkt 3 dla części nieruchomości, na której 
jest prowadzona działalność, uwzględnia się powierzchnię 
użytkową lokalu.”; 

7) w art. 6k: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 
6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się 
stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na 
obszarze gminy;”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o 
której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki 
opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać 
dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w 
art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub 
określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.”; 

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

„2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za 
inkaso.”; 

9) w art. 6m dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mogą być składane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Organ, o którym, mowa w ust. 1, 
lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu 
teleinformatycznego urzędu gminy potwierdza, w formie 
dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.”; 

10) w art. 6n ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia 
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, 
określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu 
jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała 
zawiera także informację o terminach i miejscu składania 
deklaracji; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań 
między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być 
opatrzone.”; 

11) po art. 6q dodaje się art. 6qa w brzmieniu: 

„Art. 6qa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem 
egzekucyjnym uprawnionym do stosowania 
wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem 
egzekucji z nieruchomości, w egzekucji 
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”; 

12) w art. 6r: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W przypadku przejęcia przez związek międzygminny 
zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód 
związku międzygminnego w całości lub w części 
odpowiednio do zakresu przejętych zadań.”, 

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

„1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, organem 
egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich 
środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z 
nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jest zarząd związku międzygminnego.”, 

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

„2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 
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odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.”; 

13) w art. 9z w ust. 4 wyrazy „o którym mowa w art. 6d ust. 1” 
zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 6d ust. 2”; 

– KP SLD 

– odrzucić 

 

2) w art. 1 w pkt 2 lit. a i b nadać brzmienie: 

„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 albo w drodze uchwały ustalić 
inny niż określony w ust. 1 sposób naliczania opłaty, biorąc pod uwagę 
warunki panujące na terenie gminy oraz uzasadniony interes wspólnoty 
zamieszkującej na terenie gminy.”, 

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

„2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od wielkości 
gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących nieruchomość, 
odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także rodzaju 
zabudowy lub w inny sposób biorąc pod uwagę warunki panujące na 
terenie gminy oraz uzasadniony interes wspólnoty zamieszkującej na 
terenie gminy.”,”; 

– KP SP 

– odrzucić 

 

3) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 
1337) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 1 w lit. e w pkt 15c w lit. c wyrazy „przez okres nie 
krótszy niż 15 lat” zastępuje się wyrazami „przez okres nie krótszy 
niż 5 lat”; 

2) w art. 10: 

a) w ust. 1 liczbę „12” zastępuje się liczbą „24”, 

b) w ust. 2, 3 i 4 liczbę „18” zastępuje się liczbą „24”; 

3) w art. 11 w ust. 1 liczbę „18” zastępuje się liczbą „30”; 

4) w art. 14 w ust. 1 liczbę „12” zastępuje się liczbą „24”; 

5) w art. 15 liczbę „12” zastępuje się liczbą „24”; 

6) w art. 21: 
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a) w ust. 1 wyrazy „I kwartał 2012 r.” zastępuje się wyrazami „za 
rok 2013”, 

b) w ust. 2 wyrazy „za rok 2012” zastępuje się wyrazami „za rok 
2013”; 

7) w art. 22 w ust. 2 liczbę „12” zastępuje się liczbą „24”. 

– KP SLD 

– odrzucić 

 

 

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r.  

 

          Przewodniczący Komisji       Przewodniczący Komisji  
Samorządu Terytorialnego        Ochrony Środowiska,  
   i Polityki Regionalnej        Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

                    
 
 
               /-/Piotr Zgorzelski /-/Stanisław Żelichowski 

  

 

Sprawozdawca 

 

 

/-/Tadeusz Arkit  

 


