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I. Przedmiot Opinii
Niniejsza Opinia ma na celu analizę pod względem prawnym:
1) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk sejmowy 2377) autorstwa posłów Klubu
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej [dalej: projekt PO];
2) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach lokali (druk sejmowy 2404) autorstwa posłów Klubu
Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej [dalej: projekt SLD];
3) projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 615)
autorstwa Komisji Środowiska Senatu RP [dalej: projekt senacki].

[Wpisz tekst]

II. Podstawa prawna
Niniejszą Opinię prawną przygotowano w oparciu o przepisy:
1) Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r., Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.) [dalej także: Konstytucja RP];
2) ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
[dalej także: kc];
3) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U.
z 2012r., poz. 1015 z późn. zm.) [dalej także: upea];
4) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz.
1848, z późn. zm.) [dalej także : Prspół];
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z
późn. zm.) [dalej także: usg];
6) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r.,
Nr 80, poz. 903) [dalej także: uwlok];
7) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1399 z późn. zm.) [dalej także: ucpg];
8) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz.
236 ze zm.) [dalej także: ugk];
9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z
późn. zm.) [dalej także: Op];
10) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.) [dalej także: usp];
11) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1222) [dalej także: usm];
12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 z późn. zm.) [dalej także: POŚ];
13) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) [dalej także: upzp],
14) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 672 z późn. zm.) [dalej także: usdg];
15) ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) [dalej także: ustawa
nowelizująca z 2011r.];
16) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) [dalej
także: uo];
17) ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. poz. 228) [dalej także: ustawa nowelizująca z 2013r.];
18) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908) [dalej także: ZTP].
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III.

Zastrzeżenia

1) Argumentacja zawarta w treści Opinii stanowi wyłącznie uzasadnienie tez i wniosków
wynikających bezpośrednio z przedmiotu Opinii i nie powinna być oceniana i powoływana w
oderwaniu od całości treści Opinii, w szczególności w kontekście próby dokonania odpowiedzi
na ewentualne pytania dodatkowe Zleceniodawcy.
2) Opinia nie obejmuje swoim zakresem propozycji zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach formułowanych przez członków zespołu powołanego przez Ministra
Środowiska, którego pracami kierował prof. Andrzej Kraszewski.
3) Opinia nie obejmuje swoim zakresem propozycji alternatywnych, względem opiniowanych
projektów, zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności w
zakresie zmian przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia
28 listopada 2013 roku (sygn. K 17/12).

IV.

Analiza prawna

1. Uwagi ogólne dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw zapoczątkowała głęboką reformę gminnych systemów
gospodarki odpadami komunalnymi, określaną niekiedy mianem „rewolucji śmieciowej”1. Wśród
podstawowych celów, jakie realizować miała ustawa nowelizująca z 2011r. wskazano:

a) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”;
c) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów;

d) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów;

e) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym
zmniejszenie zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych;

f) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami
komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

g) zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu
odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami,
w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.2
Realizacja powyższych celów miała nastąpić poprzez diametralną zmianę pozycji gmin w
1

Por. M. Kiełbus, Rewolucja śmieciowa – to nie my, Rzeczpospolita z 28 maja 2013r., s. C8.

2

Por. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych
ustaw,
druk
Sejmu
VI
Kadencji
nr
3670,
[online:http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/3CA1250258CBA9D3C12577ED003C38F7/$file/3670.pdf, dostęp: 7 czerwca
2014r.].
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systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
W dotychczasowym systemie (obowiązującym w większości gmin do 1 lipca 2013 roku3)
gminy pełniły rolę „drugoplanową”. W większości przypadków ich aktywność sprowadzała się
do podejmowania trzech podstawowych uchwał, mających charakter aktów prawa
miejscowego, tj. uchwały w sprawie: a) regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminach, b) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, c) wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sporadycznie podejmowane były,
poprzedzane referendami lokalnymi, uchwały w sprawie przejęcia od właścicieli
nieruchomości wszystkich lub wskazanych obowiązków wynikających z ucpg4, których
wejście w życie skutkowało zmianą pozycji gminy, w szczególności jej zakresu zadań.
Jednocześnie organy gminy posiadały kompetencje do wydawania zezwoleń na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Gminy prowadziły także ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Wybór podmiotu zajmującego się
odbiorem odpadów komunalnych należał do właściciela nieruchomości (w rozumieniu ucpg),
który co do zasady miał w tym zakresie pełną swobodę5. Organy gminy nie miały
bezpośredniego wpływu za treść stosunku cywilnoprawnego łączącego przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne z właścicielem nieruchomości. W szczególności organy
gminy nie miały wpływu na zakres wzajemnych praw i obowiązków obu umawiających się
stron, w tym na wzajemne rozliczenia (poza ustaleniem górnych stawek opłat).
W
nowym
systemie
gospodarki
odpadami
komunalnymi
(obowiązującym
6
w większości gmin od 1 lipca 2013 roku) gmina stała się podmiotem „centralnym”,
posiadającym zdecydowanie szerszy niż poprzednio, katalog zadań oraz kompetencji służących
ich realizacji. Organy gminy stały się głównym organizatorem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Gmina została zobowiązana do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na
terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadanie to w przypadku
wszystkich nieruchomości zamieszkałych realizowane jest przez obowiązkową organizację
przez gminę przetargu na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych7,
którego celem jest wyłonienie w konkurencyjnym trybie przetargowym określonym w upzp,
podmiotu świadczącego w imieniu gminy usługę odbioru bezpośrednio od właścicieli
3

Ostateczny termin wejścia w życie obligatoryjnych uchwał rad gmin, podejmowanych na podstawie przepisów znowelizowanej
ucpg – por. art. 10 ust. 2 ustawy nowelizującej z 2011r.

4
Przykładowo: Gmina Izabelin – uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 79, poz. 2508).
5

Szerzej na temat modelu konkurencji na rynku odpadów komunalnych: Konkurencja na polskim rynku usług odbioru i za-gospodarowania
odpadów komunalnych. Raport UOKiK, W-wa 2012 [online: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11547, dostęp: 6 czerwca 2014r.].

6

Odpowiednio związki międzygminne tworzone w celu wspólnego wykonywania przez gminy zadań publicznych wynikających ze
znowelizowanej ucpg – por. art. 3 ust. 2a ucpg. Przykładem takiego związku jest: Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi (statut opublikowany w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012r. poz. 5969 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej Opinii
mowa jest o gminie należy przez to odpowiednio rozumieć także związki międzygminne zajmujące się „operacyjną” stroną
systemów gospodarki odpadami komunalnymi (nie dotyczy to związków mających na celu wyłącznie budowę, utrzymanie lub
eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów). Ilekroć w niniejszym artykule mowa jest o organach gminy (rada
gminy, wójt) należy przez to odpowiednio rozumieć organy związku międzygminnego (zgromadzenie związku, zarząd związku).

7

Poza zakresem niniejszego opracowania pozostaje szczegółowa analiza różnic pomiędzy przetargiem na odbiór a przetargiem na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dla potrzeb dalszych analiz przyjęto, iż pierwszy z przetargów dotyczy
wyłącznie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przekazania ich we wskazane przez gminę miejsce, drugi
zaś obejmuje dodatkowo zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych w przeznaczonych do tego instalacjach.
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nieruchomości określonych frakcji odpadów. Obowiązek organizacji przetargu objął także te
gminy, które posiadały dotychczas własne zakłady budżetowe lub spółki komunalne
świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Przepisy ucpg w tym zakresie
uznawane są za regulację szczególną względem przepisów ugk ograniczając tym samym
samodzielność jednostek samorządu terytorialnego. Trybunał Konstytucyjny uznał jednakże, iż
ograniczenie to jest zgodne z przepisami Konstytucji RP, z uwagi na ochronę innych
konstytucyjnych wartości (społeczna gospodarka rynkowa i wolność działalności gospodarczej,
ochrona uzasadnionych konstytucyjnie oczekiwań prywatnych podmiotów prowadzących
dotychczas działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ochroną środowiska)8. W
wyniku skutecznego przeprowadzenia przetargu pomiędzy wyłonionym przedsiębiorcą a gminą
dochodzi do nawiązania stosunku cywilnoprawnego. Jednocześnie gmina, jako podmiot prawa
publicznego staje się stroną stosunków publicznoprawnych z właścicielami poszczególnych
nieruchomości zamieszkałych (wyjątkowo także niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne), którzy zobligowani są do uiszczania na jej rzecz publicznoprawnych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi9.
2. Uwagi ogólne dotyczące projektów nowelizacji ucpg
Analizę projektu PO i projektu SLD rozpocząć należy od uwag o charakterze ogólnym. Oba
te projekty przewidują kolejne, stosunkowo liczne, zmiany w ucpg. Należy w tym kontekście
zwrócić uwagę, iż ustawa ta obowiązując od 1stycznia 1997 roku była dotychczas
nowelizowana ponad 30 razy (!), przy czym w niektórych przypadkach wprowadzane zmiany
dotyczyły zdecydowanej większości zawartych w niej przepisów10. Powyższa praktyka
legislacyjna pozostaje w rażącej sprzeczności z § 84 ZTP. Zgodnie z tym przepisem jeżeli
zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub
spójność ustawy albo gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje
się projekt nowej ustawy.
W doktrynie słusznie przyjmuje się w tym zakresie, iż „zmiany wprowadzone do ustawy,
zwłaszcza gdy jest ich wiele lub gdy się nawarstwiają, tzn. gdy dana ustawa była już
wielokrotnie nowelizowana, mogą spowodować niepożądane następstwa”11, do których zalicza
się:
a) nieprzejrzystość i nieczytelność znowelizowanej ustawy skutkującej trudnością w
korzystaniu z niej ;
b) ryzyko naruszenia spójności ustawy nowelizowanej poprzez wprowadzenie przepisów, które
nie są należycie zharmonizowane z innymi przepisami tejże ustawy lub które mogą
wypaczać istotę pierwotnie skonstruowanych instytucji prawnych12.

8

Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r.. sygn. K 17/12, sentencja ogłoszona
w Dz. U. z 2013r. poz. Dz. U. poz. 1593. Szerzej: M. Kiełbus, Rewolucja śmieciowa oczami Trybunału Konstytucyjnego, Pismo
Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 3/2014, s. 49 i nast.; tenże: Uzasadnienie wyroku TK w sprawie ustawy śmieciowej, Portal
PrawoDlaSamorządu.pl
[online:
http://prawodlasamorzadu.pl/2014.01.27-uzasadnienie-wyroku-tk-w-sprawie-ustawysmieciowej.html&strona=1, dostęp: 7 czerwca 2014r.]
9

Por. wyrok WSA Rzeszowie z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. I SA/Rz 968/12

10

Ustawa nowelizująca z 2011r. wprowadziła zmiany bądź uchyliła 10 spośród 19 artykułów obowiązujących przed nowelizacją.
Jednocześnie dodano nią do ustawy 52 nowe artykuły (!).
11

S. Wronkowska, Komentarz do § 84 [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa
2004, s. 182.

12

Por. tamże
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Wystąpienie powyższych ryzyk jest tym bardziej prawdopodobne, w sytuacji w której
poszczególne projekty nowelizacji ucpg powstające na przestrzeni ostatnich lat tworzone były
przez różne „ośrodki” począwszy od Ministerstwa Środowiska, poprzez komisje senackie, na
klubach poselskich skończywszy. W takiej sytuacji niezwykle trudno zachować jest pierwotną i
spójną intencję ustawodawcy oraz stworzyć wewnętrznie konsekwentną (także pod względem
aksjonolicznym) regulację prawną.
Podkreślić należy, iż w przypadku ucpg wszystkie cztery przesłanki określone w § 84 ZTP
bez wątpienia zostały spełnione. W szczególności podkreślić należy, iż projektowane zmiany w
ucpg zawarte w obu analizowanych projektach nie mają charakteru pojedynczego
(punktowego), lecz dotyczą szeregu różnych przepisów. Projekt PO zawiera bowiem
propozycje zmian aż w 38 artykułach, przy czym w przypadku niektórych z nich propozycje
nowelizacji dotyczą kilku odrębnych ustępów. Projekt SLD dotyczy natomiast 8 artykułów.
Jako przykład braku konsekwencji projektodawców w analizowanym zakresie, dowodzący
słuszności formułowanych powyżej uwag, wskazać można propozycję zawartą w projekcie PO
dotyczącą elementów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Projektodawcy proponują (o czym szerzej mowa będzie w dalszej części Opinii),
aby elementem fakultatywnym deklaracji były „dane stanowiące podstawę zwolnień
podmiotowych lub dopłat” . Tymczasem obecnie obowiązująca ucpg (projekt PO nie zawiera
propozycji zmian w tym zakresie) nie przewiduje zwolnień o charakterze podmiotowym, lecz
przedmiotowym13. Kolejnym przykładem w analizowanym zakresie może być wadliwie
skonstruowane odesłanie w art. 6k ust. 2 ucpg w brzmieniu proponowanym w projekcie PO,
które zamiast do art. 9tb odsyła do art. 9ta regulującego całkowicie odmienną materię.
Dotychczasowe uwagi prowadzą do jednoznacznego wniosku, iż rozwiązaniem
optymalnym byłoby jak najszybsze rozpoczęcie prac legislacyjnych nad nową ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w sposób kompleksowy i spójny
uregulowałaby przedmiotową materię, bazując oczywiście na uprzednio przyjętych
rozwiązaniach normatywnych.
Powyższy postulat jest tym istotniejszy, gdy weźmie się pod uwagę zapowiadane przez
Ministerstwo Środowiska kolejne nowelizacje ucpg. Projekty powstające w tym zakresie mają
mieć charakter systemowy i uwzględniać przede wszystkim skutki wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. K 17/12) oraz nowe regulacje unijne
dotyczące tzw. „.zamówień in-house”.
O ile prace nad analizowanymi w niniejszej Opinii projektami ustaw nowelizujących nie
zostaną połączone z pracami nad nowelizacją zapowiadaną przez Ministerstwo Środowiska
może się okazać, iż w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy organy gmin będą zobligowane
kilkukrotnie dostosowywać gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi do nowych
regulacji ustawowych. Każda zmiana w tym zakresie przekładać się będzie przy tym na sytuację
właścicieli nieruchomości oraz pozostałych mieszkańców gmin.
Jednocześnie wskazać należy, iż naruszenie § 84 ZTP nie stanowi samoistnej podstawy
kwestionowania legalności (zgodności z Konstytucją RP) ustaw nowelizujących czy też
znowelizowanej ucpg.
3. Analiza projektu PO
13

Jednocześnie wskazać należy, iż art. 6k ust. 4 ucpg w zakresie, w jakim upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnienia
przedmiotowego został uznany za niezgodny z art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji RP – por. wyrok TK z dnia 28 listopada
2013 roku (sygn. K 17/12).
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3.1. Uwagi ogólne
Jak wynika z uzasadnienia projektu PO ma on na celu wprowadzenie najpilniejszych zmian
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnych dla uniknięcia rozbieżności
interpretacyjnych przy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
zapewniających jej prawidłowe funkcjonowanie. Zamierzeniem jego Autorów było
„uwzględnienie najczęściej zgłaszanych problemów utrudniających stosowania ustawy,
zgłaszanych przez gminy, przedsiębiorców uczestniczących w odbieraniu i gospodarowaniu
odpadami komunalnymi oraz przez właścicieli nieruchomości”. Jednocześnie w uzasadnieniu
wskazuje się, iż „część zmian ma charakter czyszczący i doprecyzowujący przepisy ustawy”.
Podkreślić w związku z tym należy, iż szereg projektowanych przepisów
ma na celu wyłącznie zmianę ich brzmienia, nie zaś wyrażonej w nich treści. W doktrynie
słusznie podnosi się bowiem, iż „zmiana brzmienia przepisu nie musi pociągać za sobą zmiany
treści normy w nim wyrażonej”14. Propozycja nowelizacji w tym zakresie ma zatem na celu
doprecyzowanie istniejących regulacji prawnych, nie zaś ich zmianę. Oznacza to zatem, iż
zarówno przed wejściem w życie procedowanej ustawy nowelizującej, jak i w okresie
późniejszym, w szeregu przypadków treść określonych regulacji prawnych nie ulegnie zmianie
– zmieni się wyłącznie brzmienie przepisów będących ich „nośnikami”. W ocenie
Opiniujących przedmiotowa kwestia ma niezwykle istotne znaczenie. Powinna być ona
wyraźnie i jednoznacznie akcentowana w toku całej procedury ustawodawczej, celem
zminimalizowania ryzyka powstania sporów o charakterze intertemporalnym. W tego typu
przypadkach chodzi bowiem o podkreślenie, iż zarówno przed, jak i po, wejściu w życie
ustawy nowelizującej w jednakowy sposób ukształtowane są określone prawa i obowiązki
właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców czy też organów administracji publicznej.
Odmienna teza mogłaby bowiem prowadzić do powstania sporów sprowadzających się do tego,
iż określone prawa i obowiązki zostały wprowadzone do systemu prawnego dopiero z chwilą
wejścia w życie ustawy nowelizującej, a w konsekwencji nie istniały w okresie wcześniejszym
(np. w zakresie statusu spółdzielni mieszkaniowych w nowym systemie gospodarki odpadami
komunalnymi).
Autorzy projektu wskazują, iż „projekt ustawy nie spowoduje zwiększenia wydatków dla
budżetu państwa i budżetów gmin”. Teza ta wydaje się być wysoce wątpliwa w kontekście
kosztów, które w związku z nowelizacją ponieść zmuszone zostaną gminy. Koszty te związane
będą chociażby z koniecznością dostosowania do nowych wymogów prawnych punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czy częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
Dodatkowe koszty mogą być nadto związane z fakultatywnym rozporządzeniem ministra
właściwego do spraw środowiska, o którym mowa w proponowanym art. 4a ucpg.
Przedmiotowe koszty, w związku z konstrukcją ucpg i założeniem o samofinansowaniu się
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (którego projekt PO nie zmienia),
finalnie zostaną przerzucone na właścicieli nieruchomości, co w niektórych przypadkach
będzie musiało się wiązać z koniecznością podniesienia stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zmiany proponowane w projekcie PO dotyczą szeregu różnorakich zagadnień, które można
pogrupować w następujący sposób (będący punktem wyjścia do dalszych szczegółowych
analiz):

14

a)

pojęcie „właściciela nieruchomości”;

b)

punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);

S. Wronkowska, Komentarz do § 82 [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz…, s. 180.
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c)

system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

d)

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

e)

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

f)

organy podatkowe;

g)

egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

h)

zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;

i)

usługi dodatkowe;

j)

rejestr działalności regulowanej;

k)

regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);

l)

sprawozdawczość;

m)

przepisy sankcyjne;

n)

inne zmiany;

o)

przepisy przejściowe.

3.2. Pojęcie „właściciela nieruchomości”
Projekt PO zawiera dwie istotne propozycje zmian związane z pojęciem właściciela
nieruchomości w rozumieniu ucpg.
Na wstępie należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ucpg na gruncie przedmiotowej
ustawy za właściciela nieruchomości rozumie się nie tylko właścicieli nieruchomości w rozumieniu
art. 140 kc, ale także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością. Przedmiotowa definicja, obowiązująca w tym samym brzmieniu także przed
wejściem w życie ustawy nowelizującej z 2011r. inicjującej tzw. „rewolucję śmieciową”, rozszerza
zatem na potrzeby ucpg klasyczne ujęcie „właściciela nieruchomości” nadając mu własne
(autonomiczne) znaczenie mające zastosowanie na gruncie tejże ustawy.
Z powyższej definicji wynika, że jedna nieruchomość może mieć kilku „właścicieli” w
rozumieniu ucpg - np. właścicielem nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie
wieczyste będzie na gruncie ucpg Skarb Państwa i użytkownik wieczysty. Wątpliwym jest, aby
wolą prawodawcy było wielokrotne pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami wytwarzanymi
na nieruchomościach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym, zarządzie, użytkowaniu czy w
jakiejkolwiek innej formie władania nieruchomością przez osoby trzecie. Ratio legis analizowanych
przepisów sprowadza się do tego, aby maksymalnie uszczelnić system pobierania opłat za
gospodarowanie odpadami- w przypadku niezłożenia wymaganej deklaracji organ może skierować
decyzję w sprawie określenia wysokości opłaty do każdego kto w rozumieniu ustawy jest
właścicielem nieruchomości.
Projektodawcy
proponują
w
przedmiotowym
zakresie
wprowadzić
przepis
(art. 2 ust. 2a) stanowiący, iż „Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć
kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4, obowiązanym do ich wykonania jest
podmiot faktycznie władający nieruchomością, z zastrzeżeniem ust. 3”. Propozycja ta w ocenie
projektodawców ma „doprecyzować pojęcie właściciela nieruchomości”, a tym samym potwierdzić
obecnie funkcjonującą zasadę.
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Proponowane rozwiązanie nawiązuje do funkcjonującej w prawie ochrony środowiska zasady
„zanieczyszczający płaci”15. Należy bowiem przyjąć, iż podmiot faktycznie władający
nieruchomością jest jednocześnie faktycznym wytwórcą odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości i jako taki powinien ponosić ciężary z tym związane16. W tym kontekście
proponowaną zmianę należy ocenić pozytywnie.
Nie mniej jednak należy zwrócić uwagę na potencjalne trudności związane
z praktycznym funkcjonowaniem przedmiotowych przepisów. Organy gminy mogą mieć znaczne
trudności w rzeczywistym ustaleniu „właściciela nieruchomości”, zwłaszcza w sytuacji gdy będzie
nim inny podmiot aniżeli ten, który ujawniony jest w księdze wieczystej (np. właściciel w
rozumieniu kc, użytkownik wieczysty). W konsekwencji trudno będzie ustalić podmiot
zobowiązany do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stronę
postępowania podatkowego, adresata potencjalnej decyzji administracyjnej czy też dłużnika w toku
prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
Jednocześnie analizowany projekt nie reguluje sytuacji, w której daną nieruchomością
równolegle włada więcej niż jeden podmiot (np. na danej nieruchomości w jednym budynku
mieszkają dwie rodziny). Przypomnieć należy, iż pierwotny projekt ustawy nowelizującej z 2011r.
zakładał w art. 6c ust. 3, iż w takiej sytuacji „za uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciele danej nieruchomości odpowiadają solidarnie.”.
Wyjątek od zasady „zanieczyszczający płaci” dotyczyć ma wyłącznie nieruchomość
zabudowanych budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali. W ich przypadku, podobnie jak dotychczas, zastosowanie znajdzie art. 2 ust. 3
ucpg. Przepis ten obecnie stanowi, iż w sytuacji, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają 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.
Projektodawcy proponują nadanie ww. przepisowi nowego brzmienia, zgodnie z którym: „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).”.
Proponowana zmiana ma przede wszystkim na celu zakończenie trwających od kilkunastu
miesięcy sporów dotyczących zakresu obowiązku spółdzielni mieszkaniowych i ich zarządów w
nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W szeregu przypadków spółdzielnie
mieszkaniowe starały się wykazać, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie spoczywają na
nich obowiązki „właściciela nieruchomości” w rozumieniu ucpg. Przykładem tego typu spraw
mogą postępowania sądowoadministracyjne zakończone dwoma nieprawomocnymi wyrokami
WSA w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 roku17, w których sąd jednoznacznie odrzucił argumentację
spółdzielni mieszkaniowych potwierdzając ciążące na nich obowiązki wynikające z ucpg18.
15

Zgodnie z art. 7 ust. 1 POŚ kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia

16

Por. B. Dziadkiewicz, Zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Poradnik ze wzorami dokumentów, Warszawa 2011, s. 25.

17

Sygn. IV SA/Po 868/13 oraz sygn. IV SA/Po 869/13

18

Por. M. Kiełbus, M. Karciarz, Spółdzielnie mieszkaniowe a deklaracje śmieciowe – niekończąca się opowieść, Portal
PrawoDlaSamorządu.pl [online: http://prawodlasamorzadu.pl/2014.04.23-spoldzielnie-mieszkaniowe-a-deklaracje-smieciowe-%E2%80%93-
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Także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. K 17/12)
potwierdził, iż status „właściciela nieruchomości” w rozumieniu ucpg przysługuje także
spółdzielniom mieszkaniowym. W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku wskazano, iż „odesłanie
do ustawy o własności lokali i brak odrębnej regulacji odnoszącej się do budynków
wielolokalowych, do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 1222; dalej: ustawa o spółdzielniach) nie
wprowadza niejasności i niekomunikatywności zakwestionowanych przepisów.”. Jednocześnie
Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż „Art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości znajduje (…)
zastosowanie, jeżeli w spółdzielczym budynku wielolokalowym ustanowiono odrębną własność
przynajmniej jednego lokalu. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność
spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18
ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni (art. 27 ust. 2
zdanie pierwsze ustawy o spółdzielniach). Wówczas podmiotem zobowiązanym do wykonywania
obowiązków, o których mowa w art. 6h i art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości, jest
spółdzielnia mieszkaniowa.”
Dodatkowo w proponowanej zmianie proponuje się doprecyzować, iż analizowany przepis
znajduje zastosowanie zarówno w sytuacji, w której na terenie jednej nieruchomości znajduje się
jeden lub więcej budynków. Dotychczas użycie przez ustawodawcę liczby mnogiej („budynki”)
mogło prowadzić do wniosku, iż zabudowanie nieruchomości wyłącznie jednym budynkiem nie
daje podstaw do zastosowania art. 2 ust. 3 ucpg. Proponowana zmiana przedmiotową wątpliwość
rozwiewa. Podobną uwagę odnieść należy do propozycji zastąpienia wyrażenia „osoba sprawująca
zarząd” wyrażeniem „osoba lub osoby sprawujące zarząd”.
Wątpliwości może budzić natomiast sposób redakcji końcowej części przepisu odnoszącego się
do spółdzielni mieszkaniowych. Uchwalenie nowelizacji w obecnym kształcie skutkować może
sporem dotyczącym tego czy obowiązki wynikające z ucpg ciążą na spółdzielni mieszkaniowej
reprezentowanej przez zarząd spółdzielni czy też bezpośrednio na zarządzie (na co zdaje się
wskazywać literalna wykładnia przepisu). W toku procedury legislacyjnej kwestia ta winna zostać
ostatecznie rozstrzygnięta poprzez doprecyzowanie analizowanego przepisu w taki sposób, aby
jednoznacznie wynikało z niego, iż podmiotem odpowiedzialnym za realizację obowiązków
wynikających z ucpg jest spółdzielnia mieszkaniowa. Brak jest przy tym potrzeby wskazywania, iż
jest ona reprezentowana przez zarząd. Kwestia ta bowiem wynika z przepisów usm.
Jednocześnie postulować należy, aby analogiczne rozwiązania zastosować w odniesieniu do
wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w przypadku których odpowiedzialność za realizację
obowiązków wynikających z ucpg ciążyć powinna na wspólnocie mieszkaniowej, nie zaś na jej
zarządzie.
Z powyższymi zmianami skorelowana jest propozycja nowelizacji uwlok, która zakłada dodanie
nowego przepisu stanowiącego, iż na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w
szczególności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ucpg.
Należy w ty miejscu zwrócić uwagę, iż już w chwili obecnej w art. 14 uwlok do kosztów zarządu
nieruchomością wspólną zaliczono wydatki na utrzymanie porządku i czystości. Przepis ten w
poprzednio obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi stanowił podstawę
wzajemnych rozliczeń pomiędzy lokatorami a podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 3 ucpg. W

niekonczaca-sie-opowiesc.html, dostęp: 7 czerwca 2014r.]; D. Goślicki, P. Grzybowski, Spółdzielnie mieszkaniowe a opłata za
gospodarowanie odpadami, Portal PrawoDlaSamorządu.pl [online: http://prawodlasamorzadu.pl/ 2014.03.13-spoldzielnie-mieszkaniowe-aoplata-za-gospodarowanie-odpadami.html, dostęp: 7 czerwca 2014r.]; M. Kiełbus, M. Bokiej, Ciąg dalszy sporu o obowiązki spółdzielni
mieszkaniowych w związku z ustawą „śmieciową”, Portal PrawoDlaSamorządu.pl [online: Portal PrawoDlaSamorządu.pl [online:
http://prawodlasamorzadu.pl/2014.03.13-spoldzielnie-mieszkaniowe-a-oplata-za-gospodarowanie-odpadami.html, dostęp: 7 czerwca 2014r.].
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konsekwencji dodanie nowego przepisu, bez jednoczesnej nowelizacji obecnie obowiązujących
rozwiązań, budzić może wątpliwości dotyczące ich wzajemnej relacji.
3.3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
Odrębna grupa zagadnień regulowanych w projekcie PO dotyczy punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK). Projektodawcy proponują w pierwszej kolejności zmianę treści
art. 3 ust. 2 pkt 6 ucpg stanowiącego obecnie, iż „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim
terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych”.
Projekt PO zakłada, iż przepis ten uzyska następujące brzmienie: Gminy zapewniają czystość i
porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności 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.”.
W uzasadnieniu projektu PO wskazuje się, iż „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.”.
Dokonując analizy powyższej propozycji przede wszystkim wskazać należy,
iż zakłada ona ograniczenie swobody gmin w tworzeniu PSZOKów. Obecnie obowiązująca
regulacja ma bowiem zdecydowanie szerszy zakres i pozwala na przyjmowanie elastycznych
rozwiązań dostosowanych do specyfiki poszczególnych gmin19. Ustawodawca nie przesądza
bowiem wprost charakteru tych punktów (stacjonarne czy mobilne20) oraz katalogu odpadów, które
mają być w nich przyjmowane. Gminy na podstawie odrębnych przepisów ucpg zobowiązane są do
ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych21, natomiast kształt systemu w tym
zakresie pozostawiony został ich autonomicznej decyzji. W konsekwencji obecnie można spotkać
systemy oparte m.in. na:

19

Podkreślić należy znaczące zróżnicowanie gmin w Polsce. Średnia gmina liczy nieco ponad 15 tys. mieszkańców. Spośród 2479
gmin w Polsce 1966 (79,3%) liczy mniejszą ilość mieszkańców niż średnia. Największą grupę gmin stanowią gminy liczące od 5 tys.
do 10 tys. mieszkańców (40,2%). Największe gminy (powyżej 20 tys. mieszkańców) to jedynie 13,7% wszystkich gmin w Polsce.
Równie duże zróżnicowanie dotyczy powierzchni poszczególnych gmin oraz gęstości zaludnienia. Źródło: Ocena sytuacji
samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, s. 11
20

Obecnie formułowane są poglądy, iż jedynie ustanowienie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych spełni
wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ucpg – por. M. Cherka, Opinia w sprawie 12/DOR/2013 sporządzona w ramach
projektu
Ministerstwa
Administracji
i
Cyfryzacji
„Dobre
prawo
–
sprawne
rządzenie,
[online:
https://administracja.mac.gov.pl/download/58/12187/12DOR.doc, dostęp: 7 czerwca 2014r.]
21

System selektywnej zbiórki obejmować musi co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego,
szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji. Jednocześnie w każdej uchwal rady gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie należy obligatoryjnie określić wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące
prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w
gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
zużytych opon, a także odpadów zielonych.
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a) dużych stacjonarnych PSZOKach odbierających wszystkie wskazane przez
ustawodawcę frakcje odpadów22,
b) lokalnych PSZOKach funkcjonujących w formie gniazd przeznaczonych do zbierania
określonych frakcji odpadów selektywnie zebranych, niezależnych od pojemników na
odpady komunalne zapewnianych przez właścicieli nieruchomości,
c) lokalnych PSZOKach funkcjonujących w systemie EKO-AB23 (kioski/pawilony, w
których odbierane są określone frakcje odpadów),
d) mobilnych PSZOKach, oznaczających specjalistyczne pojazdy odbierające zgodnie z
ustalonym harmonogramem określone frakcje odpadów w wyznaczonych miejscach24.
Jednocześnie podkreślić należy, iż koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych mogą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stanowiąc jeden z elementów kosztowych kalkulacji ich stawek (por. art. 6r ust. 2 ucpg).
Proponowana zmiana „usztywnia” system PSZOK, pomijając specyfikę poszczególnych gmin.
Zakłada ona bowiem, iż ciążący na gminach obowiązek zostanie spełniony wyłącznie wówczas,
gdy na terenie każdej z nich powstaną co najmniej dwa punkty (o czym szerzej w dalszej części
Opinii) o charakterze stacjonarnym, z których każdy zapewniać będzie odbiór wymienionych w
projekcie frakcji odpadów. Co prawda w dal-szych przepisach projektodawcy posługują się
szerszym pojęciem „punktów selektywnej zbiórki odpadów”, pomijając ich „stacjonarny” charakter,
nie mniej jednak należy zasygnalizować ryzyko powstania rozbieżnych interpretacji w tym zakresie
związanych z możliwościami tworzenia innych form PSZOK oraz ich finansowania z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ryzyko to jest tym większe, iż projekt PO zakłada
przyjmowanie odpadów nie tylko w PSZOKach, ale także w „inny sposób” (por. projektowany art.
6r ust. 2b), przez co w uzasadnieniu projektu PO rozumie się „ustawione w miejscach publicznych
pojemniki”. Ta forma zbiórki jest zatem wyraźnie odróżniana od systemu PSZOK, przy czym za
zmianą w tym zakresie nie idzie nowelizacja art. 6r ust. 2 ucpg określającego przeznaczenie
środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przepisie tym nadal
jest bowiem mowa o kosztach tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Jednocześnie podkreślić należy, iż projektodawcy w analizowanym przepisie konsekwentnie
(podobnie jak ma to miejsce obecnie) posługują się pojęciem „punktów” w liczbie mnogiej, co
zdaje się potwierdzać interpretację, iż na terenie każdej z gmin funkcjonować mają co najmniej dwa
tego typu obiekty25. Interpretacja ta jest tym bardziej uzasadniona, gdy weźmie się pod uwagę
proponowaną nowelizację art. 2 ust. 3 ucpg (o czym była już mowawe wcześniejszym fragmencie
niniejszej Opinii), w którym wyraźnie rozstrzyga się kwestię liczby pojedynczej i mnogiej
występujących w nim pojęć („budynek lub budynki”, „osoba lub osoby”). Brak analogicznego
doprecyzowania analizowanego przepisu zdaję się zatem potwierdzać świadome posłużenie się
przez ustawodawcę liczbą mnogą i wolę utrzymania tego rozstrzygnięcia normatywnego.
Rozwiązanie to zdaje się być dość dyskusyjne biorąc pod uwagę zróżnicowanie poszczególnych
22

Por.
tzw.
„gratowiska”
prowadzone
przez
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sp.
z
http://www.odpady.poznan.pl/index.php?rsl=1&&pid=11111244, dostęp: 7 czerwca 2014r.]

o.o.

w

Poznaniu

[online:
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Por. A. Bartoszkiewicz, B. Pasko, J. Ziora, Jak efektywnie segregować odpady w zabudowie wielorodzinnej, Pismo Samorządu
Terytorialnego WSPÓLNOTA 4/2014, s. 64-66.

24

Por. tzw. „gratowozy” prowadzone przez ZZO sp. z o.o. w Poznaniu [online:
http://www.odpady.poznan.pl/index.php?rsl=1&&pid=11111245&&WOKSESSID=fb3c95cde612d36e3c7d0e0235c55441, dostęp: 7
czerwca 2014r.]
25

Por. M. Górski, Prawne wymagania odnoszące się do punktów selektywnego zbierania odpadów [w:] M. Górski (red.), K. Nowacki (red.),
Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012, s. 108.
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gmin. System PSZOK inaczej winien być bowiem kształtowany w gminach miejskich o zwartej
zabudowie, inaczej zaś w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich o rozproszonej zabudowie, w
których odległość i łatwość dotarcia do PSZOKów może być znacząco utrudniona. Problem ten jest
najbardziej dotkliwy w gminach o znacznej powierzchni i małym wskaźniku gęstości zaludnienia
oraz słabo ukształtowanej sieci dróg.
Ocena powyższych propozycji dotyczących systemu PSZOKów winna uwzględniać także
sytuację zakładów budżetowych realizujących określone zadania w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi26. Ograniczenie swobody gmin w zakresie kształtowania systemu PSZOK oznaczać
może w konsekwencji zawężenie możliwości działania zakładów budżetowych (np. poprzez
wykluczenie organizacji przez nie mobilnych form zbiórki odpadów komunalnych). Kwestia ta
winna być wzięta pod uwagę w toku procedury legislacyjnej w kontekście skutków oceny
projektowanej regulacji.
Projekt PO zawiera także szereg innych przepisów dotyczących PSZOK.
W szczególności projekt zakłada wprowadzenie wyraźnej regulacji, iż prowadzenie PSZOK nie
wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. W projekcie wskazuje się jednocześnie, iż prowadzący
taki punkt jest posiadaczem odpadów prowadzącym zbieranie odpadów w rozumieniu uo (por. art.
1 pkt 19 projektu PO).
Projektodawcy proponują także dodanie nowego przepisu (art. 9ea) mającego doprecyzować, iż
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 uo;
2) przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (por. art. 1 pkt 21 projektu PO).
W kontekście powyższej propozycji, mając na względzie art. 9e ucpg, wskazać należy, iż
projektowany przepis nie obejmuje sposobu postępowania ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi. Tymczasem nie sposób wykluczyć, iż w niektórych gminach PSZOK będzie także
umożliwiał przyjęcie tej frakcji odpadów (np. w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości będzie
chciał samodzielnie dostarczyć odpady zmieszane poza terminami ich odbioru przez przedsiębiorcę
wyłonionego przez gminę).
Proponowany przepis w odniesieniu do podmiotów prowadzących PSZOK nie zawiera także
zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi przyjmowanymi od właścicieli nieruchomości lub selektywnie zebranych odpadów
komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Tego typu różnice pomiędzy art. 9e ucpg oraz
projektowanym art. 9ea nie znajdują uzasadnienia i mogą stać się powodem niepotrzebnych
wątpliwości interpretacyjnych.
Na podmiot prowadzący PSZOK, z wyłączeniem gminy, proponuje się nałożyć obowiązek
sporządzania rocznych sprawozdań (por. art. 1 pkt 28 projektu PO). Sprawozdanie to ma być
przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni
rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie miałoby składane za rok 2015.
Sprawozdanie ma zawierać informacje o masie:

26

Por. M. Kiełbus, Zakłady budżetowe w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, Portal PrawoDlaSamorządu.pl
[online: http://prawodlasamorzadu.pl/2013.03.29-zaklady-budzetowe-w-nowym-systemie-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html,
dostęp: 7 czerwca 2014r.]
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1) poszczególnych rodzajach 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 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.
W kontekście powyższych propozycji należy zwrócić uwagę na brak konsekwencji
terminologicznej pomiędzy poszczególnymi propozycjami zawartymi w projekcie PO. O ile
bowiem w projektowanym art. 9ea mowa jest o odpadach „przyjętych”, o tyle w projektowanym art.
9na mowa jest o odpadach „zebranych”. W tym miejscu przypomnieć należy, iż zgodnie z § 10 ZTP
do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza
się tymi samymi określeniami. Wprowadzona w powyższym zakresie rozbieżność może skutkować
wątpliwościami interpretacyjnymi.
Realizacja powyższych obowiązków przez podmioty prowadzące PSZOK ma być zapewniona
poprzez wprowadzenie nowych przepisów sankcyjnych. Zgodnie z projektowanym art. 9xa
podmiot prowadzący PSZOK, 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
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.
Kary pieniężne w powyższym zakresie nakładać ma w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce położenia punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
Powyższe rozwiązanie może budzić wątpliwości w kontekście systemowej wykładni Rozdziału
4d ucpg. W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca przewiduje bowiem, iż sankcje
wobec gminnych jednostek organizacyjnych nakłada w drodze decyzji wojewódzki inspektor
ochrony środowiska (por. art. 9zb ust. 2 ucpg). Niewątpliwie rozwiązanie to ma na celu
zachowanie obiektywizmu i bezstronności organu administracji publicznej nakładającej kary
pieniężne. W przypadku nakładania tego typu kar na gminne jednostki organizacyjne przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta istniałaby uzasadniona wątpliwość co do bezstronności organu
administrującego w tym zakresie.
Pomimo obecnie obowiązujących rozwiązań projektodawcy w jednakowy sposób traktują
wszystkie podmioty prowadzące PSZOK, bez względu na to czy są to podmioty prywatne czy też
gminne jednostki organizacyjne. Rozwiązanie to powinno zostać poddane wnikliwej analizie na
etapie procedury ustawodawczej.
3.4. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Zmiany zawarte w projekcie PO dotyczą także systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
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W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zmianie ulec ma przepis określający zakres
przedmiotowy uchwały rady gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie, w zakresie w jakim określa on wymagania dotyczące selektywnej zbiórki.
Zmiany wprowadzone w tym zakresie dotyczyć mają:
a) wskazania, iż regulamin określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości obejmujących nie tylko prowadzenie selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych, ale także ich przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – zmiana w tym zakresie ma charakter doprecyzowujący;
b) doprecyzowania, iż system gminny dotyczy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne – zmiana w tym zakresie budzić może wątpliwości
interpretacyjne. W art. 4 ust.1 pkt 1 lit. 1 ucpg we wprowadzeniu do wyliczenia wskazuje się,
iż przepis ten dotyczy „co najmniej takich odpadów komunalnych jak:”. W konsekwencji
wszystkie frakcje odpadów wymienione w tym przepisie mają charakter odpadów komunalnych.
Za zbędne w związku z tym uznać należy wprowadzone doprecyzowanie, iż wymienione w tym
przepisie odpady budowlane i rozbiórkowe mają mieć charakter odpadów komunalnych. W
przypadku przyjęcia przedmiotowej propozycji w jednym przepisie ta sama kwestia będzie
wyrażona dwukrotnie, w związku z czym propozycja nowelizacji w tym zakresie winna zostać
uznana za zbędną;
c) poszerzenia katalogu frakcji, których dotyczyć ma system selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych o popiół z palenisk domowych – w uzasadnieniu projektu PO wskazuje się, iż
„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)”. Zmiana w
tym zakresie generować będzie dodatkowe koszty funkcjonowania gminnych systemów
gospodarki odpadami komunalnymi. W szczególności zasadnym wydaje się przyjęcie, iż celem
uzyskania efektywności systemu nowododana frakcja odpadów winna być odbierana
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Za niewystarczające w tym zakresie wydaje się
umożliwienie przyjmowania tych odpadów wyłącznie w PSZOKach. Trudno bowiem
oczekiwać, iż w sezonie grzewczym właściciele nieruchomości zaopatrzonych w piece będą
regularnie odwozili popioły z palenisk domowych do oddalonych o wiele kilometrów
PSZOKów. Projektodawcy przewidują w analizowanym zakresie roczny okres przejściowy
liczony od dnia wejścia w życie ustawy;
d) poszerzenia katalogu frakcji, których dotyczyć ma system selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych o odpady określone w fakultatywnym rozporządzeniu ministra właściwego do
spraw środowiska wydanym na podstawie projektowanego art. 4a ucpg – projekt PO zakłada
przyznanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska kompetencji do fakultatywnego
określenia w drodze rozporządzenia odpadów komunalnych podlegających obowiązkowi
selektywnego zbierania innych 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. Minister w tym zakresie winien kierować się potrzebą ujednolicenia wymagań w
zakresie zbierania na obszarze kraju oraz ułatwieniem zbierania, w szczególności przez
wskazanie odpadów zbieranych w ramach poszczególnych frakcji. Przepis ten przyznaje
organowi administracji rządowej stosunkowo dużą swobodę działania w zakresie ustalania
treści rozporządzenia, które bezpośrednio przełoży się na kształt gminnych systemów
gospodarki odpadami komunalnymi (np. zakres przetargów na odbiór albo odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych, wysokość stawek opłat za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi). Tym samym wydanie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało
istotne konsekwencje dla gmin.
e) umożliwienie poszerzenia katalogu frakcji, których dotyczyć ma system selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych o inne odpady niewymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. 1 ucpg –
proponowany przepis stanowi doprecyzowanie regulacji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. 1
ucpg. W przepisie tym bowiem jednoznacznie wskazano, iż rada gminy posiada kompetencję
do określenia wymagań w zakresie utrzymania czystości i po-rządku na terenie nieruchomości
obejmujących prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych co najmniej frakcji w nim określonych.
Zwrot „co najmniej” oznacza, iż już w obecnym stanie prawnym rada gminy określić może
inne frakcje, aniżeli wymienione w ustawie.
Projektodawcy
proponują
także,
aby
rozporządzenie
ministra
właściwego
do spraw środowiska, o którym mowa powyżej, mogło fakultatywnie określać szczegółowy sposób
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania
uważa się za spełniony. Także w tym zakresie minister winien kierować się potrzebą
ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania na obszarze kraju oraz ułatwieniem zbierania, w
szczególności przez wskazanie odpadów zbieranych w ramach poszczególnych frakcji.
Pozytywnie ocenić należy określenie kryteriów pozwalających ustalić, kiedy spełniony jest
wymóg selektywnej zbiórki. Okoliczność ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia wysokości
opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości27, jak również obowiązków przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne28. W chwili obecnej brak jest stosownej regulacji w tym zakresie.
Braku tego nie mogą samodzielnie wypełniać organy gmin. Próby regulowania tej kwestii w aktach
prawa miejscowego winno być uznane jako przekroczenie delegacji ustawowej, a w konsekwencji
stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności części uchwały;
Negatywnie natomiast należy odnieść się do możliwości ujednolicania w skali kraju
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Należy bowiem
pamiętać, iż w praktyce w tym zakresie wdrożone zostały bardzo różne rozwiązania – począwszy
od systemów dwupojemnikowych (podział frakcji selektywnej na „suche” i „mokre”)29, a na
systemach rozwiniętej selekcji30 skończywszy, przy czym rozróżnienie to występuje nawet w
przypadku gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą. Wprowadzenie jednolitych standardów w
zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mogło mieć miejsce na początku wdrażania
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kiedy to gminy były na początku
projektowania określonych rozwiązań systemowych i planowania inwestycji w tym zakresie (np.
dotyczących zakupu pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych). W chwili
obecnej, wobec wdrożonych rozwiązań systemowych, poczynionych inwestycji oraz prowadzonych
od blisko roku działań edukacyjno-informacyjnych wszelkie próby ujednolicania rozwiązań w
przedmiotowym zakresie wiązać będą się z koniecznością poniesienia przez gminy określonych
kosztów, które finalnie przełożą się na wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami
27

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ucpg rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

28

Zgodnie z art. 9f ucpg 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
gminę.
29

Por. uchwała Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Gdańska (t.j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 2671)
30

Por. Uchwałą NR XXII/447/12 Rady Miasta Gdyni z dnia z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku
na
terenie
miasta
Gdyni
(Dz.
Urz.
Woj.
Pom.
z
2013r.
poz. 2865 z późn. zm.)

16

komunalnymi. Ewentualne zmiany w tym zakresie wpłyną także na zawarte obecnie umowy
pomiędzy gminami a przedsiębiorcami zajmującymi się odbiorem albo odbiorem i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zmiany tych umów, z uwagi na tryb, w jakim zostały
zawarte, nie zawsze będzie zadaniem prostym, a nawet możliwym. Jednocześnie wprowadzanie
określonych rozwiązań ujednolicających system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może
spotkać się z zarzutem naruszenia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, gdyż
utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy (por.
art. 3 ust. 1 ucpg).
Jednocześnie podkreślić należy, iż wszelkie rozwiązania w przedmiotowym zakresie winny być
wprowadzane z odpowiednimi okresami przejściowymi uwzględniającymi obecną sytuację gmin i
zaciągnięte przez nie zobowiązania.
Konsekwencją powyższych propozycji zmian jest proponowana nowelizacja art. 5 ust. 1 pkt 3
ucpg polegająca na wskazaniu, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest nie tylko zbieranie
powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach, ale także odpadów określonych w
rozporządzeniu wydanym na podstawie projektowanego art. 4a ucpg. W świetle poczynionych
powyżej uwag propozycja nowelizacji w tym zakresie wydaje się być zbędna. Frakcje odpadów
określonych w przedmiotowym rozporządzeniu będą bowiem musiały być uwzględnione w
regulaminie uchwalanym przez radę gminy, w konsekwencji art. 5 ust. 1 pkt 3 ucpg nie wymaga
nowelizacji. Rozporządzenie ministra środowiska będzie pośrednio oddziaływało na właścicieli
nieruchomości poprzez regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach będący aktem prawa
miejscowego.
3.5. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt PO zakłada istotną zmianę w podejściu do różnicowania stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W obecnym stanie prawnym rada gminy obowiązana jest
określić „podstawową” stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla odpadów
zbieranych w sposób zmieszany. Jednocześnie obowiązkiem rady gminy jest określenie niższej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i
odbierane w sposób selektywny. Przyjęte w tym zakresie rozwiązanie ma stanowić zachętę
ekonomiczną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości składając
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest
zadeklarować czy będzie zbierał odpady w sposób selektywny i w konsekwencji uiszczał opłatę
niższą, czy też nie będzie prowadził selekcji, w skutek czego będzie uiszczał opłatę w oparciu o
stawkę podstawową. W konsekwencji skoro właściciel nieruchomości, w oparciu o obowiązujące
przepisy, ma możliwość wyboru jednej z dwóch stawek selektywne zbieranie odpadów
komunalnych uznać należy za rozwiązanie fakultatywne, nie zaś obligatoryjne. Odmiennie kwestia
ta interpretowana jest w uzasadnieniu projektu PO, w którym wskazuje się, iż obecnie selektywna
zbiórka odpadów jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
Analizowana nowelizacja zmienia powyższe podejście proponując, aby stawka podstawowa
dotyczyła odpadów zbieranych i odbierane w sposób selektywny. Rada gminy określałaby
natomiast wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku
selektywnej zbiórki. W uzasadnieniu projektu PO wskazuje się w tym zakresie, iż „w przypadku
nieprzestrzegania tego obowiązku [selektywnej zbiórki – przyp. Opiniujący] jest stosowana wyższa
«sankcyjna» stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”. Rozwiązanie to ma
służyć skorelowaniu przepisów ucpg z przepisami uo, które stanowią, iż odpady są zbierane w
sposób selektywny (por. art. 23 ust. 1 uo).
Należy jednakże zwrócić uwagę, iż stosowanie sankcji administracyjnych w postaci opłaty
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi może wiązać się z określonymi
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trudnościami. W szczególności zmiana konstrukcyjna w analizowanym zakresie sprawi, iż organy
gmin, jak również organy odwoławcze i sądy administracyjne, zmuszone będą korzystać z
dotychczasowego dorobku doktryny31 i orzecznictwa związanego z sankcjami administracyjnymi.
Poglądy te mają niestety charakter niejednolity, zaś problematyka sankcji administracyjnych nie
doczekała się całościowej regulacji ustawowej.
Jednocześnie powyższe zmiany skutkować będą w niektórych gminach koniecznością
nowelizacji uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które przystosowane są do obecnych rozwiązań prawnych.
Zmiana wzoru deklaracji może być także podyktowana projektowaną zmianą art. 6i ucpg, w
którym proponuje się wprowadzić ustęp 2 o treści: „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.”. Wzór deklaracji powinien w
takiej sytuacji umożliwiać samoobliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przedmiotowej sytuacji.
Projekt PO zakłada także doprecyzowanie przepisów dotyczących opłat uiszczanych przez
właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o ile
na podstawie uchwały rady gminy zostały one włączone do systemu gminnego. W przypadku tego typu
nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić ma iloczyn
zadeklarowanej (obecnie brak tego dookreślenia) 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 ucpg.
Kolejna propozycja zmian dotyczy sytuacji, w których w części lokalu mieszkalnego
prowadzona jest obsługa biurowa działalności gospodarczej. Projekt PO zakłada, iż wówczas opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości
zamieszkałych bez potrzeby zawierania odrębnych umów na odbiór odpadów z części
nieruchomości niezamieszkałej (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2
ucpg) czy też deklarowania ilości pojemników przeznaczonych na odpady powstające w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą. Propozycja w tym zakresie powinna rozwiązać problemy
występujące w tym zakresie w praktyce.
Jednocześnie pod rozwagę ustawodawcy należałoby poddać możliwość nowelizacji art. 6c ust. 2
ucpg (czego nie przewiduje żaden z analizowanych projektów) poprzez umożliwienie radzie gminy
włączenie do systemu gminnego tzw. „nieruchomości mieszanych”, tj. nieruchomości w części
zamieszkałych a w części niezamieszkałych (np. budynki w zabudowie zwartej przeznaczone na
niższych kondygnacjach na działalność usługową, na górnych zaś na cele mieszkaniowe32). W obecnym
stanie prawnym nieruchomości te mogą być objęte systemem gminnym wyłącznie w przypadku
postanowienia przez radę gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Gminy nie
mają bowiem możliwości włączenia do systemu gminnego tylko wybranych kategorii nieruchomości
niezamieszkałych33.
31

Por. Z. Kmieciak, Wymierzanie sankcji administracyjnych [w:] Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego,
Warszawa 2000 i nast.

32
W praktyce w przypadku tego typu nieruchomości, w sytuacji nie objęcia ich systemem gminnym, powstaje problem lokalizacji na niewielkiej
powierzchni (podwórza w zabudowie śródmiejskiej) dwóch kompletów pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych –
jednego w systemie gminnym dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, i drugiego dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
korzystających z usług podmiotów przez siebie wybranych.

33

Por. M. Kiełbus, Wszystko albo nic, czyli o nieruchomościach niezamieszkałych w systemie odpadowym, Portal PrawoDla
Samorządu.pl [online: http://prawodlasamorzadu.pl/2014.01.14-wszystko-albo-nic,-czyli-o-nieruchomosciach-niezamieszkalych-
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W kontekście opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy także zwrócić uwagę na
propozycję nowelizacji art. 6k ust. 1 ab initio ucpg polegającej na wskazaniu, iż uchwała wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tychże
opłat ma charakter aktu prawa miejscowego. Nowelizacja w tym zakresie ma na celu
wyeliminowanie wcześniejszego błędu ustawodawcy, który w ustawie nowelizującej z 2011 r.
niekonsekwentnie pominął w tym zakresie przedmiotowy element, wprowadzając go do innych
przepisów określających charakter uchwał rady gminy w zakresie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Nie zmienia to jednak faktu, iż uchwały podejmowane na podstawie art.
6k ust.1 ucpg także w chwili obecnej mają charakter aktów prawa miejscowego w rozumieniu art.
87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.
Istotne znaczenie ma również propozycja nowelizacji art. 6k ust. 2 ucpg określającego podstawy
ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projektodawcy proponują, aby
rada gminy brała w tym zakresie pod uwagę:
1) dane właściwe dla wybranej metody naliczania opłaty – w obecnym stanie prawnym ucpg
nakazuje brać pod uwagę wyłącznie liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę.
Dane te mają szczególnie istotne znaczenie w przypadku wyboru jako metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby mieszkańców. W przypadku
wyboru trzech pozostałych metod dane te mają charakter wtórny;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych
ten brany jest pod uwagę przez radę gminy także w obecny stanie prawnym;

–

element

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa
w art. 6r ust. 2 i 2a – zmiana w przedmiotowym zakresie ma na celu doprecyzowanie
przepisu w kontekście ustawy nowelizującej z 2013r. w wyniku której do ucpg dodano art.
6r ust. 2a pozwalający z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, o ile zadanie to zostało przejęte od właścicieli nieruchomości
na podstawie uchwały w sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych w zamian
za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo zmiany w tym zakresie nie
dokonano wcześniej stosownej nowelizacji art. 6k ust. 2ucpg co wywoływało określone
wątpliwości interpretacyjne;
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 – przepis ten zawiera błędne odesłanie do
projektowanego art. 9ta, który dotyczy zachowania terminu na złożenie deklaracji lub
sprawozdania. Prawidłowo przepis ten powinien odsyłać do projektowanego art. 9tb, który
wprowadza nową instytucję w postaci analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
(szersza analiza w tym zakresie zawarta jest w dalszej części niniejszej Opinii).
Powyższe zagadnienia mają niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia sądowoadministracyjnej kontroli uchwał w sprawie wysokości stawek opłat a gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Sądy administracyjne, opierając się na kryterium legalności, mogą weryfikować

w-systemie-odpadowym.html, dostęp: 7 czerwca 2014r.]; tenże, Nikogo nie można wyłączyć z reformy śmieciowej, Portal
PrawoDlaSamorządu.pl [online: http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.25-nikogo-nie-mozna-wylaczyc-z-reformy-smieciowej. html, dostęp: 7
czerwca 2014r.]
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prawidłowość kalkulacji poprzedzających ustalenie konkretnych stawek opłat34. W tym kontekście
prawidłowo skonstruowane podstawy kalkulacji stawek mają znaczenie kluczowe.
Za zmianę o charakterze „doprecyzowującym” uznać należy propozycję dotyczącą art. 6l ust. 1 ucpg,
w którym proponuje się dodać upoważnienie dla rady gminy do określenia czy opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu czy z góry. Kwestia ta wzbudziła pewne wątpliwości w
praktyce samorządowej, skutkującej powstaniem sporów sądowoadministracyjnych. Przykładem w tym
zakresie może być prawomocny wyrok Wojewódzkie-go Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 maja
2013 roku (sygn. II SA/Łd 218/13), w którym uchylono rozstrzygnięcie RIO w Łodzi, stwierdzające
nieważność uchwały rady gminy, w której określono, iż opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczana będzie „z góry”35.
3.6. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt PO zakłada także wprowadzenie zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Propozycja nowelizacji art. 6m ucpg stanowi próbę doprecyzowania funkcji deklaracji
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakresu danych objętych jej treścią.
Jednocześnie wprowadza instytucję prawną urzędowej korekty deklaracji, w sytuacji zmiany stawki
opłat za gospodarowanie odpadami.
Odnosząc się do projektowanych zmian warto zauważyć, że obowiązujące przepisy ucpg
w sposób pośredni wskazują zasadniczy cel deklaracji – określenie bezpośrednio przez
zobowiązanego wysokości opłaty – formułując wytyczne dla rady gminy w art. 6n ucpg,
do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzoru deklaracji. Ustawa
w dotychczasowym kształcie nie dokonuje w jakikolwiek sposób wyliczenia elementów deklaracji,
lecz zakreśla potrzebę uwzględnienia w procesie tworzenia jej wzoru możliwości prawidłowego
obliczenia prawidłowej wysokości opłaty.
Tym samym rada gminy określając wzór deklaracji w uchwale zobowiązana jest uwzględnić w
treści deklaracji wszelkie elementy niezbędne do zapewnienia prawidłowego samookreślenia kwoty
opłaty przez zobowiązanego, jednocześnie pomijając te, które wykraczać będą poza walor tej
niezbędności.
Stosowanie powyższej reguły w praktyce wywołało liczne wątpliwości interpretacyjne,
dotyczące głównie zakresu danych, jakie organy gminy mogą żądać od właścicieli nieruchomości.
Analiza orzecznictwa pozwala wskazać na ogólne zasady, z których wynika, że deklaracja powinna
umożliwiać spełnienie przez właścicieli nieruchomości samodzielnie obowiązku zadeklarowania
wysokości opłaty. Oznacza to, między innymi, że część danych, wykraczających poza dane
niezbędne do prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, które zamieszczane są
w deklaracjach nie znajduje uzasadnienia w delegacji ustawowej. Wskazując we wzorze deklaracji
słowa „Imię ojca" oraz „Nr telefonu" i „E-mail" rada gminy, jako dane o charakterze obligatoryjny,
wykracza poza dane niezbędne do prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Przechodząc do treści art. 6m w projektowanym brzmieniu, wskazać należy w pierwszej
kolejności na dodany ust. 1a. zgodnie z którym deklaracja zawiera dane niezbędne do ustalenia
34
Por. M. Kiełbus, Sądy administracyjne mogą kontrolować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Portal
PrawoDlaSamorządu.pl [online: http://prawodlasamorzadu.pl/2013.12.10-sady-administracyjne-moga-kontrolowac-wysokosc-oplat-zagospodarowanie.html, dostęp: 7 czerwca 2014r.]; tenże: Prawidłowa kalkulacja tzw. „opłaty śmieciowej” przez gminy, Portal
PrawoDlaSamorządu.pl
[online:
http://prawodlasamorzadu.pl/2014.04.04-prawidlowa-kalkulacja-tzw.-%E2%80%9Eoplatysmieciowej%E2%80%9D-przez-gminy.html, dostęp: 7 czerwca 2014r.]
35

Por. M. Kiełbus, Z góry czy z dołu – terminy wnoszenia opłat za odpady komunalne, Portal PrawoDlaSamorządu.pl [online:
http://prawodlasamorzadu.pl/2013.10.29-z-gory-czy-z-dolu-%E2%80%93-terminy-wnoszenia-oplat-za-odpady-komunalne.html,
dostęp: 7 czerwca 2014r.]
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wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyliczenie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis ten wskazuje pośrednio co jest elementem
obligatoryjnym deklaracji w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwrot „zawiera”
w projektowanym art. 6m ust 1a interpretować należy bowiem jako obowiązek organu
stanowiącego gminy do podjęcia uchwały w zakresie wzoru deklaracji o określonej treści.
Brzmienie projektowanego art. 6 ust 1a jest jednak nadal ogólnikowym i dość oczywistym
przepisem, wskazującym jedynie na nieprecyzyjny zwrot „danych” niezbędnych do ustalenia
wysokości opłaty. Wskazania wymaga, iż normę o takim samym brzmieniu wyinterpretować można
z obowiązującego obecnie art. 6m ust. 1. Wobec powyższego zasadność wprowadzenia do ustawy
ust. 1a wydaje się być wątpliwa.
Kontynuując analizę projektowanego przepisu wskazać należy na art. 6m ust. 1b,w którym
projektodawca, chcąc wyeliminować wątpliwości w zakresie wymogów formalnych deklaracji,
wprowadził katalog danych osobowych, mających charakter fakultatywny. Zgodnie z
projektowanym brzmieniem przepisu, 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.
Analizując proponowany przepis, wskazać należy przede wszystkim na użyty
w nim nieprecyzyjny zwrot „może”, który rozumiany może być w dwojaki sposób. Po pierwsze
może być on interpretowany jako fakultatywne upoważnienie rady gminy do określenia we wzorze
deklaracji ww. danych. Od uznania organu stanowiącego zależeć zatem będzie czy informacje te
będę żądane od właścicieli nieruchomości czy też nie. W przypadku wprowadzenie tych elementów
do deklaracji właściciel nieruchomości zobowiązany będzie ujawnić je organom gminy. Po drugie
możliwa jest interpretacja wskazująca, iż ww. elementy mają mieć charakter fakultatywny, w tym
sensie, iż rada gminy może je uwzględnić we wzorze deklaracji, jednakże to właścicielowi
nieruchomości pozostawiona zostanie swoboda w zakresie ujawnienia bądź nieujawnienia tych
danych.
Jednocześnie podkreślić należy, iż projektowany art. 6m ust. 1b zawiera błąd o charak-terze
merytorycznym. Upoważnia od bowiem radę gminy do wprowadzenia do wzoru deklaracji danych
stanowiących podstawę „zwolnień podmiotowych”. Tymczasem obecnie obowiązująca ucpg, jak
również projekt PO, nie przewidują wprowadzenia zwolnień podmiotowych. W wyniku wejścia w
życie ustawy nowelizującej z 2013r. do ucpg została wprowadzona instytucja zwolnień
przedmiotowych\(!), które mają całkowicie inny charakter.
Odnosząc się do treści projektowanych zmian odnoszących się do art. 6m (abstrahując w tym
miejscu od zastosowania w projekcie w treści ust. 1a nomenklatury „ustalenia” zamiast
„określenia” wysokości opłaty – jako odpowiednika instytucji samookreślenia wysokości opłaty
przez zobowiązanego) zasadnym jest wskazanie, że projektodawca wprowadza nową, nieznaną
dotąd ucpg, instytucję korekty deklaracji dokonywanej z urzędu przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta.
Rozpoczynając analizę projektowanego przepisu, za punkt wyjścia przyjąć należy omówienie
podstawowych konstrukcji Op znajdujących zastosowanie na gruncie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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Deklaracje na gruncie Op definiowane są jako zeznania, wykazy oraz informacje, do których
składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy lub
inkasenci.36 Jest to szerokie rozumienie pojęcia „deklaracja”. Ustawodawca bowiem w przepisach
Op rozróżnia deklaracje podatkowe w zależności od sposobu powstawania zobowiązań
podatkowych.
Zgodnie z art. 21 § 3 Op pojęcie deklaracji należy rozumieć wąsko tj. odnosić je wyłącznie do
deklaracji, w których podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia kwoty podatku
(opłaty). Deklaracje tego typu występują w zobowiązaniach powstających z mocy prawa.
Konsekwencją ich niezłożenia albo wykazania kwoty w nieprawidłowej wysokości jest wydanie
przez organ decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (w opłacie),
indywidualizującej zobowiązanie zaistniałe z mocy prawa za okres rozliczeniowy stanowiący
przedmiot decyzji.
Odmienne rozumienie deklaracji na gruncie Op formułuje art. 21 § 5 ustawy. Wynika z niego,
że jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji,
wysokość zobowiązania podatkowego (w drodze wydania przez organ decyzji wymiarowej) ustala
się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji . Wskazać należy, iż tego typu „deklaracje”
przewidziane są wyłącznie w konstrukcji podatków powstających po doręczeniu decyzji. \W
deklaracjach tych podatnik nie wylicza kwoty zobowiązania, a jedynie wskazuje dane niezbędne do
wymierzenia podatku w drodze decyzji organu podatkowego. Decyzja ta ma charakter
konstytutywny, co oznacza, że wywiera skutki od momentu jej prawidłowego doręczenia.
Instytucja korekty deklaracji podatkowej uregulowana została w Op (art. 81, ar5t. 81b) –
stosowanej wprost do poboru i wymiaru opłaty. Celem korekty deklaracji jest skorygowanie
uprzednio złożonej przez zobowiązanego deklaracji.
Zabieg skorygowania deklaracji pierwotnej polegać może na ponownym określeniu wysokości
zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych
w treści deklaracji. Elementem koniecznym przy składaniu korekt deklaracji jest także uzasadnienie
przyczyn jej złożenia. Zgodnie bowiem z art. 81 Op, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację wyjaśniając
jednocześnie o przyczynach złożonej korekty.
Korekta deklaracji podatkowej, jako, że zmienia jej pierwotną treść stanowi rozliczenie o
nowym brzmieniu. W każdym przypadku jest ona nowym rozliczeniem, które zastępuje
bezpośrednio dotychczasowe, wywierając wsteczne skutki prawnopodatkowe. Powoduje to, iż
zmianie ulec mogą te pozycje deklaracji, które wskazują wysokość zobowiązania podatkowego
(w opłacie), i to z datą złożenia pierwotnej deklaracji. Oznacza to, że jeżeli podatnik złożył
deklarację, a następnie ją skorygował, konsekwencje wynikające z ponownego obliczenia
zobowiązania wykazanego w korekcie deklaracji, powstają zasadniczo ex tunc (wywierają skutki z
mocą wsteczną) czyli od momentu uprzedniego ustawowego terminu obowiązku podatnika.
Z przepisów obecnie obowiązującej ucpg wynika, że zobowiązanie w przedmiocie opłaty
powstaje z mocy prawa, z zaistnieniem zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie tego
zobowiązania. Powyższe w pełni odpowiada regulacjom art. 21 § 1 pkt 1 Op.
Wynika z tego jednoznacznie, że rada gminy nie może zastosować mechanizmu przewidzianego
w art. 21 § 1 pkt 2 Op, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe powstaje wskutek doręczenia
konstytutywnej decyzji ustalającej jego wysokość.
W obowiązującym brzmieniu ucpg w gminach formułuje dwa rodzaje deklaracji. Pierwsza
deklaracja do złożenia, której zobowiązany jest podatnik w momencie określonym w ustawie (14
36

art. 3 pkt 5 Op
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dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych) określona została w art. 6m ust 1. Druga deklaracja,
nazwana przez ustawodawcę „nową deklaracją” wskazana jest w ust. 2 omawianego przepisu.
Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku, gdy zmianie ulegną dane będące podstawą do ustalenia
wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Wskazać należy, iż omawiana deklaracja nie jest korektą deklaracji w rozumieniu ustawy Op,
co prawda wskutek jej złożenia przestaje obowiązywać pierwsza deklaracja, uwagi wymaga jednak,
iż powoduje ona skutki ex nunc tzn. od momentu zaistnienia zmiany którą potwierdza jej złożenie i
na przyszłość. W przeciwieństwie do korekty deklaracji przewidzianej przepisami Op nie dotyczy
ona – instytucjonalnie - rozliczeń sprzed okresu jej złożenia (z zastrzeżeniem dochowania terminu
jej złożenia).
Niezależnie od art. 6m ust. 2 ucpg , za sprawą jej art. 6q, podmioty zobowiązane w op-łacie,
uprawnione są do składania korekt deklaracji. Korekty takie zgodnie z przepisami Op dotyczyć
mogą wszelkich treści i danych zawartych w korygowanej deklaracji, a zatem uprzednio złożonej
„deklaracji pierwszej” oraz każdej „deklaracji nowej”.
Przechodząc już bezpośrednio do analizy projektowanego brzmienia art. 6m ust 2a i 2b,
wskazać należy, że projektowana autokorekta deklaracji przez organ podatkowy, nie stanowi
bezpośredniej formy korekty deklaracji zdefiniowanej w przepisach Ordynacji podatkowej. Nie
wywołuje ona bowiem skutków wstecznych (ex tunc), a jedynie wskazuje nową wartość opłaty ze
skutkiem na przyszłość.
W takim przypadku, zwracając uwagę na to, że to organ podejmuje inicjatywę działania
i w istocie określa nową wartość opłaty, powstaje wątpliwość co do charakteru prawnego tak
zakreślonej deklaracji.
Wątpliwości dotyczyć będą zwłaszcza kwestii charakteru zobowiązania – czy ma ono walor
powstającego z mocy prawa zobowiązania deklaratoryjnego, czy też ustalanego bez-pośrednio
przez organ w formie indywidualnego konstytutywnego wymiaru podatkowego.
Dokonując korekty wskazanej w ust. 2a organ bowiem w rzeczywistości dokonuje czynności na
kształt wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. Skoro proponowana korekta
deklaracji nie koryguje uprzednio złożonej deklaracji przez zobowiązanego (nie jest zatem ani
korektą deklaracji instytucjonalnie określoną w art. 81 ani korektą opartą na zasadzie instytucji
art. 274 Op), a jednocześnie skutkuje ustaleniem nowego zobowiązania bez wydawania decyzji
podatkowej, to uzasadnione jest wskazanie iż stanowić może formę indywidualnego wymiaru
należności w opłacie, uniemożliwiającą ponowne decyzyjne określenie kwoty prawidłowej opłaty.
Analizując projektowany przepis art. 6m ust 2a i 2b wskazać należy, iż istnieją pewne
podobieństwa projektowanej regulacji do przepisów występujących na gruncie czynności
sprawdzających uregulowanych w Op, z tym jednak zastrzeżeniem, że zakres korygowanych
danych w oparciu o przepis art. 274 Op jest ustawowo zdefiniowany, a organ stosując
„autokorektę” rzeczywiście koryguje uprzednio złożoną przez zobowiązanego deklarację
podatkową.
Podsumowując, redakcja treści przepisu art. 6m ust 2a i 2b wywołuje istotne wątpliwości
w zakresie konstrukcji prawnej proponowanej formy deklaracji „korekty z urzędu”, wprowadzając
jednocześnie istotne ryzyko braku możliwości deklaratoryjnego wymiaru podatkowego w drodze
indywidualnej decyzji organu podatkowego.
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3.7. Organy podatkowe
Projekt PO zawiera także propozycję nowelizacji art. 6q ucpg poprzez doprecyzowanie, iż w
przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2
tejże ustawy, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat, za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego
uprawnienia organów podatkowych przysługują zarządowi związku międzygminnego.
Ma być to kolejny przepis dotyczący związków międzygminnych wprowadzony do ucpg.
Przypomnieć
należy,
iż
ustawą
nowelizującą
z
2011r.
do
ucpg
dodano
art. 3 ust. 2a ucpg stanowiący, iż w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o
których mowa w art. 3 ust. 2 tejże ustawy, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy,
w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.
Wprowadzono wówczas do ucpg także art. 9z ust. 5 stanowiący, iż w przypadku gdy dany
obowiązek powinien wynikający z ucpg być wykonany przez związek międzygminny, karom
pieniężnym, o których mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4 tejże ustawy, podlega ten związek. Jednocześnie
uchwalając uo dodano do ucpg przepis stanowiący obecnie, iż w przypadku przejęcia przez związek
międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 tejże ustawy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowią dochód związku między-gminnego w całości lub w części odpowiednio do zakresu
przejętych zadań. W wyniku ustawy nowelizującej z 2013r. dodano zaś art. 6r ust. 1b stanowiący, iż
w przypadku, o którym mowa w art. 6r ust. 1a tejże ustawy, 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.
Wszystkie ww. przepisy stanowią normatywne rozwinięcie art. 64 ust. 3 usg stanowiącego, iż
prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z
wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia
statutu związku. Powyższa konstrukcja przepisów wskazuje, iż prawa i obowiązki mają charakter
służebny względem określonych w statucie zadań publicznych służąc ich realizacji. Skoro zatem
związek międzygminny realizować ma określone przez gminy zadania publiczne, określone w jego
statucie, musi być on wyposażony w określone prawa i obowiązki służące ich realizacji. Odmienna
teza prowadziłaby do wniosków wewnętrznie sprzecznych, bowiem związek będąc zobligowanym
do realizacji określonych zadań publicznych nie mógłby ich realizować za pośrednictwem swoich
organów, które nie posiadałyby w tym zakresie kompetencji. W konsekwencji w wyniku
utworzenia związku międzygminnego (bądź przystąpienia do niego nowej gminy) dochodzi do
następstwa prawnego o charakterze funkcjonalnym pomiędzy organami gminy a organami związku.
Związek staje się sukcesorem praw i obowiązków poszczególnych gmin związanych z realizacją
statutowo określonych zadań. Jednocześnie sukcesja ustrojowa ma wymiar procesowy, gdyż
powoduje przejście na organy związku uprawnień do prowadzenia postępowania organu dotychczas
właściwego37.
W świetle przytoczonych powyżej przepisów wskazać w pierwszej kolejności należy, iż
zagadnienia dotyczące funkcjonowania związków jednostek samorządu terytorialnego powinny być
regulowane w ustrojowych ustawach samorządowych, zaś w ucpg powinny znajdować się co
najwyżej przepisy szczególne, które w sposób odmienny od ogólnie przyjętych reguł kształtują
funkcjonowanie związku. W konsekwencji w pierwszej kolejności, wobec występujących
wątpliwości związanych z funkcjonowaniem związków międzygminnych, zmianie ulec powinny
przepisy usg oraz usp. Jedynie takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie spójności systemu prawa
37
Por. G. Łaszczyca, A. Matan, Następstwo w prawie administracyjnym [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa
administracyjnego, Wolters Kluwer 2007, s. 278.
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samorządowego. Niestety oba dyskutowane obecnie projekty ustaw mających wprowadzić zmiany
systemowe38 nie przewidują zmian związanych z wydawaniem decyzji przez zarząd związku.
Wobec pojawiających się w praktyce wątpliwości ustawodawca zdecydował się na
wprowadzanie do ucpg przepisów, które stanowią wyłącznie uszczegółowienie zasad ogólnych, a w
pewnym zakresie nawet ich zbyteczne powtórzenie, stanowiące przykład niewłaściwych praktyk
legislacyjnych. Koncepcję tę kontynuuje projekt PO.
Proponowana zmiana ma na celu rozwiązanie wątpliwości, które wystąpiły
w orzecznictwie niektórych organów odwoławczych. Organy odwoławcze, powołując się na obecne
brzmienie art. 6q ucpg wskazują na brak właściwości zarządu związku w postępowaniach
administracyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ocenie tych
organów brak jest bowiem przepisu pozwalającego na przeniesienie kompetencji orzeczniczych w
tym zakresie, analogicznego jak ma to miejsce w przypadku kompetencji organu egzekucyjnego
(por. art. 6r ust. 1b ucpg). Jednocześnie wskazuje się, iż w Op wśród organów podatkowych nie
wymienia się organów związku39.
Podkreślenia wymaga, iż w przypadku przyjęcia przedmiotowego rozwiązania wynikającego z
projektu PO kwestia wydawania decyzji przez organy związku wynikać będzie jednocześnie z
trzech różnych przepisów: art. 64 ust. 3 usg, art. 3 ust. 2a ucpg oraz nowelizowanego art. 6q ucpg.
Rozwiązanie takie uznać należy za wadliwe z punku widzenia zasad prawidłowej legislacji. Jako
alternatywne rozwiązanie należy wziąć pod uwagę możliwość dokonania odpowiedniej nowelizacji
art. 3 ust. 2a ucpg, poprzez wyraźne zastrzeżenie w nim, iż przepis ten dotyczy nie tylko aktów
prawa miejscowego, ale również decyzji administracyjnych.
3.8. Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchylenie
art.
6qa
ucpg
stanowiącego
obecnie,
Projektodawcy
proponują
iż 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. Konsekwencją powyższej propozycji jest równoległe uchylenie art. 6r ust. 1b ucpg
stanowiącego, iż w przypadku, o którym mowa w art. 6r ust. 1a tejże ustawy, 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.
Przyjęcie proponowanej zmiany, jak słusznie wskazuje się w uzasadnieniu projektu PO,
oznacza „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.”.
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Prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego
i
regionalnego
oraz
o
zmianie
niektórych
ustaw
(druk
Sejmu
VII
kadencji
nr
1699)
[online:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1699; dostęp: 7 czerwca 2014r.]; przygotowywany w Ministerstwie Administracji i
Cyfryzacji projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw [online:
http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-oraz-o-zmianie-niektorychinnych-ustaw.html; dostęp: 7 czerwca 2014r.]
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Szerzej: M. Kiełbus, Co może związek gmin w odpadach?, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 8/2014, s. 44-45; tenże:
Kompetencje organów, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 41-42/2012, s. 58-59; tenże: Zarząd związku międzygminnego
jako organ podatkowy, Portal PrawoDlaSamorządu.pl [online: http://prawodla-samorzadu.pl/2014.05.09-zarzad-zwiazku-miedzygminnegojako-organ-podatkowy.html, dostęp: 7 czerwca 2014r.]
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Odnosząc się do przedmiotowej propozycji nowelizacji w pierwszej kolejności wskazać należy,
iż przepisy art. 6qa został dodany do ucpg w wyniku wejścia w życie ustawy nowelizującej z 2013r.
W jej uzasadnieniu wskazywano, iż „zaproponowana (…) zmiana (dodanie art. 6qa) ma ułatwić
gminom egzekucję należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez
nadanie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta uprawnień organu egzekucyjnego.”.
Wprowadzone naprędce zmiany w zakresie właściwości rzeczowej organów egzekucyjnych od
samego początku spotkały się jednakże z negatywnym odbiorem większości środowisk
samorządowych. Gminy argumentowały, iż nie są przygotowane organizacyjnie i kompetencyjnie
do przejęcia nowych zadań związanych z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi40. Dotyczy to w szczególności gmin małych i średnich. Krytyczne uwagi środowisk
samorządowych znalazły odzwierciedlenie w stanowiskach m.in. Związku Gmin Wiejskich RP41,
Związku Miast Polskich42 czy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów43. Zgodnie akcentowano w
nich potrzebę pilnej nowelizacji ucpg w analizowanym zakresie.
Także w piśmiennictwie akcentowano, iż „planując ściąganie opłat za odbieranie odpadów,
będą one [gminy – przy. Opiniujący] musiały uwzględnić znaczące poszerzenie spoczywających na
nich obowiązków. Realizowanie tego obowiązku będzie zaś generowało dodatkowe koszty oraz
zmuszało gminy do wdrożenia pracowników do wykonywania obowiązków, które wcześniej na nich
nie spoczywały. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie egzekucyjne ma charakter
sformalizowany, w wielu przypadkach może to skutkować skutecznym kwestionowaniem
prawidłowości podejmowanych czynności egzekucyjnych, odsuwając tym samym w czasie wpływy
do budżetu gminy lub związku gmin”44.
Z uwagi na powyższe głosy krytyki proponowaną nowelizację należy ocenić pozytywnie.
Jednocześnie należy postulować o wyraźne uregulowanie w przygotowywanej nowelizacji kwestii
przepisów przejściowych związanych z wszczętymi obecnie postępowaniami egzekucyjnymi, które
nie zostaną zakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Ustawodawca w przepisach
przejściowych powinien podjąć jednoznaczną decyzję w tym zakresie45.
Planowana nowelizacja nie wpłynie przy tym na uprawnienia wierzycielskie organów gmin czy
związków międzygminnych w prowadzonych w przyszłości postępowaniach egzekucyjnych.
Jednocześnie należy pamiętać, iż przyjęcie przedmiotowej propozycji wywrze pośrednie skutki
na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Do skutków tych w
szczególności zaliczyć należy:

40

Szerzej: A. Pichet, Małe samorządy bardzo słabo egzekwują opłatę śmieciową, Pismo Samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA z
15 maja 2014 roku.
41

Por. Stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: wdrażania systemu zagospodarowania odpadów
komunalnych oraz niezbędnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
42

Por. Stanowisko XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w sprawie zagospodarowania odpadów – prac nad
zmianami w ustawie

43

Por. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian regulacji
prawnych dot. systemu gospodarki odpadami
44

K. Gruszecki, Komentarz do zmiany art.6(qa) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, System Informacji Prawnej
LEX
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Por. M. Kiełbus, Zmiany przepisów dotyczących właściwości organów egzekucyjnych w postępowaniu
w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Materiały z konferencji „Warszawskie Seminaria Prawnicze –
Weryfikacja deklaracji i skuteczna egzekucja opłat śmieciowy”, która odbyła się 22 maja 2014 roku w Warszawie. Organizator:
MUNICIPIUM S.A.
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a) konieczność weryfikacji kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które obecnie uwzględniają koszty obsługi administracyjnej systemu (w tym kosztów
prowadzonego postępowania egzekucyjnego);
b) konieczność zmian statutów związków międzygminnych, na rzecz których przeniesiono
kompetencje organów egzekucyjnych;
zmiany
uchwał
rad
gmin
c) konieczność
46
do prowadzenia czynności egzekucyjnych .

upoważniających

inne

podmioty

3.9. Zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Kolejna grupa propozycji zmian w ucpg zawarta w projekcie PO dotyczy zakresu usług
świadczonych przez gminę na rzecz właściciela nieruchomości w zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przede wszystkim projektodawcy proponują dodanie do
art. 6r dwóch nowych ustępów stanowiących, iż 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. Jednocześnie Autorzy projektu dopuszczają 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.
Proponowana zmiana związana jest z rozbieżnymi interpretacjami obecnie obowiązującego art.
6r ust. 3 ucpg, który nakazuje radzie gminy określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od
właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Przykładem orzeczeń wydanych w związku z toczącym się w tym zakresie sporem
mogą być dwa nieprawomocne orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z
dniu 11 lipca 2013 roku (sygn. II SA/Op 203/13) oraz z dnia 30 lipca 2013 roku (sygn. II SA/Op
202/13), w których Sąd wypowiedział się przeciwko możliwości limitowania ilości odpadów
odbieranych przez gminę w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi47.
Odnosząc się do powyższej zmiany w pierwszej kolejności należy podkreślić koniecz-ność
odpowiedniej korelacji projektowanych przepisów z art. 6r ust. 3 ucpg, co do treści którego projekt
PO nie zakłada wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Jednocześnie należy mieć na względzie, iż
46

Por. M. Kiełbus, Zarząd spółki komunalnej organem administracji publicznej, Portal PrawoDlaSamorządu.pl [online:
http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.21-prezes-spolki-komunalnej-organem-administracji-publicznej.html, dostęp: 7
czerwca 2014r.]
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Szerzej: B. Dziadkiewicz, Limitowanie odbioru odpadów, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 24/2013,
s. 48 i nast.; M. Kiełbus, Poprawki odpadowych rozwiązań, Przegląd Komunalny 1/2014, s. 27; tenże: Komentarz do
artykułu B. Dziadkiewicza pt. „Limitowanie odbioru odpadów”, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
24/2013, s. 51; tenże: Co w zamian za opłatę śmieciową - kontrowersyjne orzeczenia,, Portal PrawoDlaSamorządu.pl
[online: http://prawodlasamorzadu.pl/2014.02.05-wspolpraca-miedzygminna-w-formie-spolki-prawa-handlowego.html,
dostęp: 7 czerwca 2014r.]
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przyjęcie przedmiotowej nowelizacji skutkować będzie koniecznością dostosowania do niej
niektórych uchwał rad gmin. Zmiany w tym zakresie mogą także wpłynąć na zakres umów
zawartych przez gminy z przedsiębiorcami w zakresie odbioru albo odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych. W niektórych przypadkach przedmiotowa zmiana może także wpłynąć na
koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co z kolei może
przełożyć się na wysokość opłat uiszczanych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości.
Podobny skutek może mieć kolejna propozycja zmian zakładająca wprowadzenie minimalnej
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Projekt PO przewiduje bowiem w tym zakresie, iż
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.
Jednocześnie brak propozycji minimalnej częstotliwości odbioru odpadów w pozostałych
miesiącach.
Należy w tym kontekście zwrócić uwagę, iż proponowane w tym zakresie rozwiązanie stanowi
ograniczenie swobody organów gminy, które obecnie mają pełną swobodę w kształtowaniu
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, która określana jest w uchwale rady gminy w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach (opiniowanej przez państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego), a następnie w uchwale w sprawie szczegółowego zakresu
usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W kontekście powyższych propozycji zmian należy podkreślić, iż ustawodawca przewiduje trzy
miesięczny okres dostosowawczy, w trakcie którego rady gmin zobligowane będą dostosować
swoje uchwały do powyższych rozwiązań. W przypadku szybkiego wejścia w życie projektu PO w
obecnym kształcie oznaczać to będzie konieczność zapewnienia przez niektóre gminy
zwiększonych odbiorów zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne jeszcze w tym roku. W przypadku zakończonych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych może
się to wiązać z koniecznością zmiany umowy albo z koniecznością przeprowadzenia odrębnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów w dodatkowych terminach
wynikających ze zwiększonej częstotliwości. W konsekwencji w niektórych przypadkach może
dojść do sytuacji, w których dodatkowe odbiory ww. frakcji odpadów realizowane będą przez inny
podmiot, aniżeli ten, który świadczy „usługę podstawową” (odbiór w terminach wynikających z
pierwotnie określonej częstotliwości). Może to nie wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie
systemów gospodarki odpadami komunalnymi w niektórych gminach w pierwszym okresie
obowiązywania nowych przepisów.
3.10.

Usługi dodatkowe

Projekt PO zakłada także nowelizację art. 6r ust. 4 ucpg stanowiącego podstawę do
fakultatywnego określenia przez radę gminy rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Projektodawcy proponują doprecyzowanie
przedmiotowego przepisu poprzez nakazanie określenia w nim także „zasad świadczenia” usług
dodatkowych. Zmianę w tym zakresie uznać należy za prawidłową.
3.11.

Rejestr działalności regulowanej

Odrębna grupa propozycji zmian zawartych w projekcie PO dotyczy przedsiębiorców
prowadzących działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Przypomnieć należy, iż w wyniku wejścia w życie ustawy nowelizującej z 2011r. dotychczasowe
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, wydawane przez organ
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wykonawczy gminy w drodze decyzji, zostały zastąpione wpisem do rejestru działalności
regulowanej.
Projektodawcy proponują po pierwsze usunięcie obowiązku przekazywania przez podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przekazywanych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Słusznie wskazuje się bowiem, iż tego rodzaju odpady nie są wytwarzane na
obsługiwanych nieruchomościach, tylko w sortowniach odpadów. W konsekwencji obowiązek ich
przekazywania na składowiska powinien ciążyć na podmiotach prowadzących sortownie.
Jednocześnie proponuje się wprowadzenie zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Obecnie zakaz ten dotyczy wyłącznie mieszania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
odbieranymi od właścicieli nieruchomości
Doprecyzowaniu ulec ma także przepis określający obowiązki przedsiębiorcy
w sytuacji niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Obecnie w takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest
odebrać takie odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym gminę. Projekt PO
zakłada, iż w takiej sytuacji przedsiębiorca zobowiązany będzie poinformować o tym fakcie także
właściciela nieruchomości. Projektowane przepisy nie określają przy tym kwestii technicznych
związanych ze sposobem informowania właściciela nieruchomości o stwierdzonych
nieprawidłowościach. Kwestie te winny zostać szczegółowo określone przez gminę w umowie o
świadczenie usług zawieranej z przedsiębiorcą.
Projekt PO doprecyzowuje także formę prawną, w której następuje wykreślenie przedsiębiorcy
z rejestru działalności regulowanej. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 9j ust. 3 ma to
następować w formie decyzji administracyjnej. Rozwiązanie to skorelowane jest z przepisami usdg.
3.12.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

Projekt PO odnosi się także do kwestii regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych regulowanych przepisami ucpg.
Pierwsza propozycja zmian w tym zakresie polega na dodaniu do ucpg art. 3 ust. 2b
stanowiącego, iż gmina zapewnia budowę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w uo
[dalej: wpgo]. Oznacza to, iż instalacja nie ujęta w wpgo nie będzie mogła być realizowana przez
gminę – zarówno samodzielnie jak i w jednym z trybów określonych w art. 3a ucpg. Jednocześnie
zamieszczenie instalacji w wpgo aktualizować będzie obowiązki inwestycyjne gmin, aczkolwiek
brak ich realizacji nie jest zagrożony żadną sankcją. W uzasadnieniu projektu PO brak jest
motywów takiej propozycji.
Odnosząc się do powyższego rozwiązania w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż
dotyczy ono kwestii objętych projektem senackim (o którym mowa szerzej w dalszej części Opinii),
wskutek czego powinno być ono procedowane łącznie z tamtą inicjatywą ustawodawczą.
Jednocześnie wskazać należy, iż przedmiotowe rozwiązanie może utrudnić powstawanie nowych
instalacji. Gmina dostrzegająca potrzebę powstania nowych mocy przetwórczych, chcąc obniżyć
koszty funkcjonowania systemu, będzie musiała uprzednio uzyskać wpis planowanej instalacji w
wpgo, a dopiero później przystąpić do jej realizacji. Procedura w tym zakresie ma przy tym
charakter sformalizowany i długotrwały. Należy liczyć się z tym, iż organ samorządu województwa
niechętnie podchodzić będą do inicjatyw częstszej aniżeli wynika to z przepisów prawa, aktualizacji
wpgo. Jednocześnie proponowane rozwiązanie jest korzystne dla podmiotów obecnie wpisanych do
wpgo, zwłaszcza tych które już funkcjonują na rynku zagospodarowania odpadów komunalnych.
Pozwala im ono bowiem uniknąć rywalizacji o strumień odpadów. Podkreślenia wymaga jednakże
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fakt, iż proponowany przepis nie dotyczy instalacji prywatnych, które nadal będą mogły powstawać
przed uzyskaniem wpisu do wpgo.
Dalsze zmiany zawarte w projekcie PO dotyczące RIPOK odnoszą się do obowiązków podmiotów
prowadzących tego typu instalacje. Projektodawcy proponują, aby obowiązek kont-raktowania usługi i
przyjmowania odpadów, odbywał się w granicach mocy przerobowych posiadanych przez daną
instalację. W konsekwencji RIPOK będzie mógł odmówić podpisania umowy i przyjęcia odpadów z
uwagi na przekroczenie posiadanych mocy przerobowych, jednocześnie unikając w takiej sytuacji
odpowiedzialności karno-administracyjnej.
Obowiązki w tym zakresie projektodawcy odnoszą także do odpadów zielonych „zebranych”
przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Abstrahując od kwestii braku
konsekwencji terminologicznej (w art. 9ea mowa jest o odpadach „przyjętych”, a nie „zebranych”)
wskazać należy na pominięcie w analizowanym przepisie odpadów zmieszanych, które w praktyce
także mogą być przyjmowane w PSZOKach. Nie sposób bowiem wykluczyć, iż właściciele
nieruchomości chcąc pozbywać się zebranych odpadów zmieszanych z większą częstotliwością
aniżeli wynika z harmonogramu ustalonego przez gminę będą zainteresowani ich samodzielnym
dostarczeniem do PSZOK. Obecna regulacja zdaje się wskazywać, iż taka możliwość byłaby
wykluczona.
Jednocześnie projekt PO zakłada poszerzenie obowiązków informacyjnych podmiotów
prowadzących RIPOK. Podmiot ten ma zostać zobowiązany do przekazania 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. Projekt PO określa także zakres przekazywanych informacji oraz terminy
ich przekazania.
Obecnie, co słusznie wskazują projektodawcy, możliwość uzyskania przedmiotowych danych
wynikać może z umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy podmiotem prowadzącym RIPOK a
przedsiębiorcami zajmującymi się odbiorem odpadów lub gminą. Także po wejściu w życie
przedmiotowych propozycji umowy cywilnoprawne zawierane w tym zakresie zawierać będą
mogły postanowienia dotyczące tych kwestii niezależne od wprowadzonych rozwiązań
ustawowych. Gminy na podstawie stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym,
bezpośrednio od prowadzącego RIPOK bądź za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady,
będą mogły żądać szerszego zakresu informacji oraz w częstszych terminach.
3.13.

Sprawozdawczość

Zmianie ulec mają także przepis zawarte w rozdziale 4b ucpg, który w wyniku nowelizacji
otrzymać ma tytuł „Sprawozdawczość i analizy” (obecnie: „Sprawozdawczość”).
W szczególności zmniejszona ma zostać częstotliwość składania sprawozdań przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W miejsce dotychczasowych
sprawozdań kwartalnych wprowadzone mają być sprawozdania półroczne, co wpłynie korzystnie za
obciążenie administracyjne gmin dokonujących weryfikacji składanych sprawozdań. Jednocześnie
doprecyzowano, iż podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta, w ww. terminie pisemną informację o nieodbieraniu odpadów. Nowelizacja w tym zakresie
rozwiewa wątpliwości dotyczące składania tzw. sprawozdań „zerowych”. Projekt zakłada także
zmianę zakresu danych przekazywanych w sprawozdaniu.
Konsekwencją powyższej zmiany jest propozycja modyfikacji zakresu danych
przekazywanych przez organy gminy marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi
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ochrony środowiska, oraz danych przekazywanych przez marszałka województwa ministrowi
właściwemu do spraw środowiska. Bez zmian pozostaje natomiast częstotliwość przekazywania
informacji w tym zakresie. Zmianie ulec ma także przepis upoważniający ministra właściwego do
spraw środowiska do wydania rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdań. W tym kontekście
należy zwrócić uwagę na błąd redakcyjny w proponowanej treści art. 9t, w którym pominięto
upoważnienie do określenia wzoru sprawozdania, o którym mowa w art. 9q ust. 5 ucpg.
Jednocześnie w przepisach przejściowych wskazano, iż 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. Projekt PO zakłada także, iż sprawozdania za 2014 r. składa
się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
Projekt PO zakłada również uporządkowanie kompetencji organów administracji publicznej w
zakresie weryfikacji sprawozdań składanych przez organy gminy. W miejsce dotychczasowego
dualizmu polegającego na przypisaniu tych samych kompetencji równolegle marszałkowi
województwa i wojewódzkiego inspektorowi ochrony środowiska projektodawcy proponują
pozostawienie tych kompetencji wyłącznie marszałkowi województwa. Jednocześnie kompetencje
sankcyjne, związane z nieterminowym przekazaniem przez gminę sprawozdania, nadal przypisane
pozostają wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, który o naruszeniu przepisów w tym
zakresie informowany jest przez marszałka województwa.
Projekt PO przewiduje także wprowadzenie przepisu stanowiącego kiedy terminy do złożenia
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. Ma to miejsce w przypadku:
1) nadania ich 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) wysłania ich w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru.
O ile zmianę w tym zakresie uznać można za celową, o tyle za błędne należy potraktować
objęcie powyższymi regułami także deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W jej bowiem przypadku zastosowanie znajdą przepisy Op, w związku z czym
proponowana zmiana ma charakter bezzasadny (o czym była już mowa we wcześniejszej części
Opinii). Co więcej ogranicza ona możliwość składania deklaracji względem zasad określonych w
art. 12 § 6 Op.
Zmianie ulec mają także zasady sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi. Obecnie obowiązek jej przygotowania wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 ucpg.
Projektodawcy proponują modyfikację tego przepisu i przeniesienie jego zasadniczych elementów
do rozdziału 4b, przy jednoczesnym doprecyzowaniu ich brzmienia. Projekt PO wskazuje wprost
organ zobowiązany do sporządzenia analizy, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent. Określony
jest także termin jej corocznego sporządzenia (do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy).
Projekt określa także materiał źródłowy stanowiący podstawę sporządzenia analizy. Ma być ona
bowiem opracowana 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.
Zmianie ulec ma także cel, dla którego analiza jest sporządzana. Obecnie służyć ma ona jedynie
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi. W projekcie dodatkowo wiąże się analizę z podstawą kalkulacji stawek
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy zobowiązana jest bowiem w tym
zakresie uwzględnić wyniki analizy.
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlegać ma publicznemu udostępnieniu na
stronie podmiotowej BIP urzędu gminy
Odnosząc się do powyższych propozycji wskazać należy, iż przedmiotowo powiązane są one z
zagadnieniem ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kwestia ta, wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. K
17/12) ma być przedmiotem odrębnej inicjatywy ustawodawczej przygotowywanej obecnie w
Ministerstwie Środowiska. Pojawia się zatem pytanie o konieczność regulowania tej kwestii w
obecnym projekcie, wobec planowanych dalszych zmian w tym zakresie. Być może zmiany
dotyczące analityki związanej z systemem gospodarki odpadami komunalnymi warto odłożyć w
czasie do momentu opracowania ostatecznej koncepcji kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i skorelowania ich ze sobą.
3.14.

Przepisy sankcyjne

Z przedstawionymi powyżej propozycjami zmian merytorycznych skorelowana mają zostać
zmiany w przepisach sankcyjnych zawartych w rozdziale 4d ucpg.
Przede wszystkim modyfikacji ma ulec art. 9x ust. 1 pkt 3 ucpg, z którego
ma zostać wykreślona sankcja dla przedsiębiorców odbierających odpady związana z
nieprzekazywaniem do RIPOK pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (frakcja ta nie jest
odbierana bezpośrednio od właścicieli nieruchomości). Jednocześnie w przepisie tym ma zostać
doprecyzowana kwestia przekazywania odpadów do instalacji zastępczych w określonych
ustawowo przypadkach. Obecnie brak sankcji w takich sytuacjach nie wynikał wprost z ustawy.
Projekt zakłada także doprecyzowanie przepisów określających sposób kalkulacji kary wobec
przedsiębiorcy odbierającego 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, i który nie wykonuje obowiązku określonego w art.
9g.
Nowym przepisem sankcyjnym ma być art. 9za pkt 4 ucpg przewidujący sankcję wobec
prowadzącego instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami, który 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.
Odrębny przepis sankcyjny (art. 9xa) dotyczyć ma podmiotów prowadzących PSZOK (o czym
była już mowa we wcześniejszej części Opinii).
W kontekście kar administracyjnych podkreślić należy także ograniczenie kompetencji
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie zawieszania i umarzania kar nakładanych na
gminy. Obecnie, zgodnie z art. 9zb ust. 3 ucpg możliwość taka dotyczy kar za:
a) nieterminowe złożenie sprawozdania (art. 9z ust. 1 ucpg);
b) niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c ucpg – uzyskanie
odpowiednich poziomów odzysku (art. 9z ust. 2 ucpg);
c) niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ucpg – brak przetargu na odbiór
albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (art. 9z ust. 4 ucpg).
Projektodawcy proponują ograniczenie powyższej możliwości jedynie do kar za niewykonanie
obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c ucpg. W konsekwencji pozostałe ww. kary nie
będą mogły być zawieszane ani umarzane.
Z powyższą zmianą
art. 9 ze ust. 1 ucpg.

związana

jest

także

propozycja

dotycząca

nowelizacji
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3.15.

Inne zmiany

Oprócz przedstawionych powyżej zmian projekt PO zawiera dodatkowe dwie propozycje o
charakterze technicznym i doprecyzowującym.
Pierwsza z nich dotyczy zmiany art. 1a ucpg, który w sprawach dotyczących postępowania z
odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym ucpg odsyła do dawnej uo. Proponowana
nowelizacja polega na zmianie aktu, do którego zawarte jest odesłanie poprzez wskazanie aktualnie
obowiązującej uo.
Druga zmiana dotyczy natomiast art. 3b ust. 1 pkt 2 ucpg i polega
na doprecyzowaniu, iż mowa jest w nim o odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne. Obecnie brak określenia, iż chodzi o odpady komunalne budzi niekiedy
wątpliwości interpretacyjne.
3.16.

Przepisy przejściowe

Odrębną kwestią względem omówionych powyżej przepisów nowelizujących pozostaje ocena
zaproponowanych w projekcie PO przepisów przejściowych. W przepisach przejściowych, zgodnie
z § 30 ust. 1 ZTP, reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy
albo ustaw dotychczasowych48.
W projekcie PO zawarte są przepisy przejściowe dotyczące:
1) sprawozdań składanych przez podmioty prowadzące PSZOK – pierwsze sprawozdanie ma
być złożone za rok 2015;
2) obowiązku zapewnienia odbierania od właścicieli nieruchomości lub przyjmowania przez
punkty selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych – obowiązek ten ma zostać
zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3) uchwał podjętych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów ucpg, z wyjątkiem
uchwały w sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – zachowują one moc do czasu wydania nowych
uchwał na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym ustawą nowelizująca. Kwestia ta
jednak może okazać się wysoce dyskusyjna z uwagi na szeroki zakres zmian
wprowadzanych projektem PO. W niektórych przypadkach pilna nowelizacja uchwał rad
gmin będzie niezbędna z uwagi na konieczność realizacji nowych przepisów ustawowych.
Przykładowo może to dotyczyć uchwał w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, której nowy wzór uwzględniać musi zmiany
dotyczące stawek oraz sposobu płatności w przypadku miejsca zamieszkania w trakcie
miesiąca;
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W przepisach przejściowych rozstrzyga się w szczególności:
1)

sposób zakończenia postępowań będących w toku (wszczętych w czasie obowiązywania dotychczasowych przepisów i
niezakończonych ostatecznie do dnia ich uchylenia), skuteczność dokonanych czynności procesowych oraz organy
właściwe do zakończenia postępowania i terminy przekazania im spraw;

2)

czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje prawne zniesione przez nowe przepisy;

3)

czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki oraz kompetencje powstałe w czasie obowiązywania uchylanych albo wcześniej
uchylonych przepisów oraz czy skuteczne są czynności dokonane w czasie obowiązywania tych prze-pisów; sprawy te reguluje
się tylko w przypadku, gdy nie chce się zachować powstałych uprawnień, obowiązków lub kompetencji albo chce się je zmienić
albo też gdy chce się uznać dokonane czynności za bezskuteczne;

4)

czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień i obowiązków oraz do czynności, o których mowa w pkt 3;

5)

czy i w jakim zakresie utrzymuje się w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
upoważniających.
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4) uchwały w sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała ta zachowuje moc nie dłużej niż 3
miesiące od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Przedmiotowa uchwała ma
kluczowe znaczenie z punktu widzenia całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Uchwała ta bowiem bezpośrednio wpływa na zakres obowiązków realizowanych przez
gminę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu na odbiór albo
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednocześnie jej treść przekłada się na
koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wpływając na
wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) rozporządzeń wydanych na podstawie upoważnień zmienianych ustawą nowelizującą zachowują one moc do czasu wydania nowych rozporządzeń na podstawie upoważnień w
brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy.
Jednocześnie projekt PO zakłada, iż nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia ustawy nowelizującej.
Mając na względzie powyższe, a w szczególności uwagi poczynione w punkcie 3 i 4, należy
postulować o wydłużenie w tym zakresie okresu vacatio legis pozwalającego gminom na
rzeczywiste przygotowanie się do nowych rozwiązań. Wyznaczony w tym zakresie czas powinien
uwzględniać szereg obiektywnych czynników związanych z sytuacją poszczególnych gmin. W
szczególności ustawodawca powinien wziąć pod uwagę zawarte przez gminy umowy na odbiór
albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na zakres których pośrednio wpływają
proponowane zmiany.
Jednocześnie należy postulować, aby nowe przepisy weszły w życie z pierwszym dniem
określonego miesiąca. Ma to szczególnie istotne znaczenie z punktu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, które mają charakter miesięczny. W przypadku wejścia w życie nowych
rozwiązań dotyczących m.in. prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej
działalności gospodarczej czy zmiany miejsca zamieszkania w danym miesiącu, w trakcie miesiąca
może wywołać to istotne trudności.
Należy postulować także o wyraźne uregulowanie przez ustawodawcę wpływu zmiany
przepisów określających właściwość rzeczową organów egzekucyjnych na toczące się
postępowania egzekucyjne oraz na skuteczność dotychczas podjętych czynności procesowych.
4. Analiza projektu SLD
4.1. Pojęcie „właściciela nieruchomości”
Projekt SLD, podobnie jak projekt PO, zawiera propozycje zmian dotyczące definicji
„właściciela nieruchomości” oraz obowiązków osób sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w
przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.
Po pierwsze projektodawcy proponują poszerzenie definicji „właściciela nieruchomości”
poprzez zastąpienie zwrotu „osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu”
zwrotem „osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości lub lokal”. Proponowana zmiana
czyni przedmiotową definicję jeszcze pojemniejszą, jednakże w przeciwieństwie do projektu PO
nie rozwiązuje problemu „wielości właścicieli” jednej nieruchomości.
Po drugie projekt SLD zawiera propozycję zmiany w zakresie rozwiązań dotyczących
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w których ustanowiono odrębną
własność lokali. Przede wszystkim projektodawcy proponują, nadanie nowej treści art. 2 ust. 3
ucpg, tak aby w przypadku przedmiotowych nieruchomości „obowiązki obciążały właścicieli lokali,
oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo
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do lokalu, oraz zajmujących lokal mieszkalny lub usługowy na podstawie umowy prawa cywilnego
oraz osoby użytkujące lokale bez tytułu prawnego.” Przepis w proponowanym brzmieniu
skonstruowany jest błędnie pod względem legislacyjnym. Brak w nim bowiem określenia o jakie
obowiązki chodzi. Należy jedynie domniemywać, mając na względzie obecną redakcję art. 2 ust. 3
ucpg, iż chodzi o „obowiązki właściciela nieruchomości”. Jednakże nawet tego typu
dopowiedzenie, które na etapie procedury ustawodawczej, musiałoby zostać wprowadzone wprost
do projektowanego przepisu, nie rozwiązuje wszelkich wątpliwości związanych z jego interpretacją.
Obecnie obowiązujący art. 2 ust. 3 ucpg (o czym była mowa we wcześniejszej części niniejszej
Opinii) stanowi „regulację szczególną” dotyczącą wykonywania obowiązków właścicieli
nieruchomości w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
w których ustanowiono odrębną własność lokali oraz wyjątek od zasady „zanieczyszczający płaci”.
Intencją projektodawców, jak się wydaje, jest wyłączenie stosowania przedmiotowej regulacji
szczególnej i objęcie nieruchomości zabudowanych regulacją ogólną. W konsekwencji celem
realizacji powyższego zamiaru do budynków wielolokalowych powinna wprost znaleźć
zastosowanie definicja właściciela nieruchomości wyrażona w art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg. Należy
bowiem podkreślić, iż zakres art. 2 ust. 3 w proponowanym brzmieniu mieści się w zakresie pojęcia
„właściciela nieruchomości” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg.
Jednocześnie projektodawcy nie zamierzają całkowicie odstąpić od przejęcia przez osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu uwlok obowiązków właścicieli
nieruchomości. Podmioty te miałyby bowiem być obciążone obowiązkami, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 1 – 4 ucpg49, chyba że zarząd nie został wybrany. Wówczas obowiązki te nadal
obciążałyby właścicieli nieruchomości. Podkreślić przy tym należy, iż projekt SLD stanowi
w tym zakresie jedynie modyfikację obecnego art. 2 ust. 3 ucpg odwołując
się jedynie do uwlok. W konsekwencji jego przyjęcie nie wyeliminuje sporów interpretacyjnych
dotyczących statusu spółdzielni mieszkaniowych. Podkreślić w tym miejscu należy, iż to właśnie
posłowie SLD byli autorami wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zbadania
zgodności z Konstytucją RP przepisów ucpg w zakresie w jakim dotyczy ona spółdzielni
mieszkaniowych50. Jednocześnie wskazać należy, iż propozycja zawarta w projekcie SLD
w
przedmiotowym
zakresie
zawiera
błędne
oznaczenie
nienawiązujące
49

Zgodnie z tymi przepisami 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, 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)

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3)

zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

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;
4)

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
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Por. wniosek posłów SLD z dnia 18 marca 2013 roku. Szerzej: M. Kiełbus, Rewolucja śmieciowa przed Trybunałem
Konstytucyjnym, Portal PrawoDlaSamorządu.pl [online: http://prawodlasamorzadu.pl/2013.11.07-rewolucja-smieciowa-przedtrybunalem-konstytucyjnym.html&strona=1, dostęp: 7 czerwca 2014r.]
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do systematyki ucpg. Wszelkie nowe przepisy dodawane do ucpg oznaczane
są konsekwentnie cyfrą arabską, do której dodawana jest mała litera alfabetu łacińskiego.
Tymczasem w analizowanym zakresie proponuje się dodanie do art. 5 ust. 31.
Konsekwencją powyższych zmian dotyczących budynków wielolokalowych jest propozycja
zmiany art. 5 ust. 1 pkt 1 ucpg, który określa obowiązki poszczególnych właścicieli nieruchomości.
W chwili obecnej przepis ten stanowi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez 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.
Projektodawcy proponują, aby obowiązkiem właściciela nieruchomości było wyłącznie
obowiązkowe odebranie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych. Koszty
utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
a także koszty pojemników i ich dostarczania na daną nieruchomość pokrywałaby obligatoryjnie
gmina.
W przypadku gmin, które po wejściu w życie ustawy nowelizującej z 2013r.
nie zdecydowały się na przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia
nieruchomości w pojemniki, wejście w życie proponowanej nowelizacji skutkować będzie
wzrostem kosztów funkcjonowania systemu, co przełożyć się może na wysokość stawek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.2. Zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Odrębna grupa zagadnień objętych projektem SLD dotyczy zakresu usług świadczonych przez
gminę na rzecz właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Przede wszystkim projektodawcy proponują nadać nowe brzmienie art. 6c ucpg, zgodnie
z którym „Gminy są obowiązane do zorganizowania , nie rzadziej niż z częstotliwością co
2 tygodnie, lub częściej, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku budynków wielorodzinnych odpady
komunalne odbierane są w zależności od potrzeb na zgłoszenie zarządcy budynku.”
Odnosząc się do powyższej propozycji w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zakłada ona
zniesienie dychotomicznego podziału na nieruchomości zamieszkałe (obecnie obligatoryjnie objęte
systemem gminnym) oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (fakultatywnie objęte systemem gminnym, o ile decyzję w tym zakresie
podejmie rada gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego). Obie kategorie
nieruchomości w zamyśle projektodawców mają zostać objęte systemem gminnym. Jednocześnie
wobec niezmiennego brzmienia art. 6d ust. 1 ucpg odbiorem odpadów komunalnych z tych
nieruchomości mogliby się zajmować wyłącznie przedsiębiorcy wyłonieni przez gminę w drodze
przetargu. W konsekwencji ograniczony zostałby obszar działania podmiotów komunalnych, które
w chwili obecnej mogą zajmować się odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych, jeżeli
gmina nie objęła ich systemem gminnym. Dotyczy to w szczególności zakładów budżetowych.
Analizowana propozycja dotyczy także minimalnej częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych („nie rzadziej niż z częstotliwością co 2 tygodnie”). Propozycja w tym zakresie w
jednakowym stopniu dotyczy odpadów zmieszanych, jak i poszczególnych frakcji zbieranych w
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sposób selektywny. Dotyczy ona także, w przeciwieństwie do projektu PO, jednakowej minimalnej
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych przez cały rok. Proponowaną częstotliwość należy
odnosić zarówno do nieruchomości zamieszkałych, jak i nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przedmiotowe rozwiązanie całkowicie abstrahuje od
zróżnicowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednakowy minimalny
standard usługi odniesiono do gmin wiejskich o zabudowie rozproszonej, jak i zabudowie miejskiej
o charakterze zwartym. Przyjęcie proponowanego rozwiązania bez wątpienia wpłynie na koszty
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, pomimo iż w uzasadnieniu projektu
SLD stanowczo stwierdzono, iż „wdrożenie projektu ustawy nie pociągnie za sobą obciążenia dla
budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.
Dodatkowym obciążeniem w tym zakresie może być propozycja dotycząca budynków
wielorodzinnych w przypadku których odpady komunalne (zarówno zmieszane, jak i selektywnie
zebrane) mają być odbierane „w zależności od potrzeb na zgłoszenie zarządcy budynku”. Takie
rozwiązanie sprawia, iż gmina musi być de facto przygotowana na codzienny odbiór odpadów
komunalnych z terenu zabudowy wielorodzinnej. Nie sposób bowiem wykluczyć, iż zarządcy
budynku zgłaszać będą codzienne zapotrzebowanie w przedmiotowym zakresie.
Co więcej zgłoszenie zarządcy budynku ma charakter wiążący dla organów gminy, które
zobowiązane są do jego uwzględnienia.
Projekt SLD zakłada także nowelizację art. 6f ust. 2 ucpg poprzez dodanie
do jego obecnej treści dodatkowe zdania stanowiącego, iż „W przypadku rozwiązania umowy na
odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem wybranym w trybie przetargu ma
zastosowanie art. 6d ust. 2”. Przepis ten rodzi uzasadnione wątpliwości interpretacyjne związane z
tym czy podział gminy na sektory, o których mowa w art. 6d ust. 2 ucpg, w sytuacji rozwiązania
umowy na odbieranie odpadów ma charakter obligatoryjny czy też fakultatywny. Podobnie
wątpliwości budzi czy podział gminy na sektory dotyczyć ma wszystkich gmin,
w których doszło do rozwiązania umowy czy też tylko gmin powyżej 10.000 mieszkańców.
Powyższe wątpliwości skutkują koniecznością doprecyzowania treści analizowanego przepisu w
trakcie procedury ustawodawczej.
Powyższe zmiany dotyczące obligatoryjnego objęcia nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, systemem gminnym (nowelizacja art. 6c
ucpg) powiązane są z propozycją nowelizacji art. 6i poprzez dopasowanie jego treści do
omówionych uprzednio propozycji zmian. Projekt nowelizacji w tym zakresie dotyczy wyłącznie
brzmienia przepisu, nie odnosząc się do wyrażonej w nim treści.
4.3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Projekt
SLD
zawiera
także
propozycje
zmian
dotyczące
stawek
opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projektodawcy proponują ustalenie maksymalnych
stawek opłat w wysokości:
1) 10,20 zł/os/m-c odpady segregowane, 15,50 zł/os/m-c odpady niesegregowane;
2) 5,57 zł/m3/m-c odpady segregowane, 8,80 zł/m3/m-c odpady niesegregowane;
3) 0,54 zł/m2/m-c odpady segregowane, o,73 zł/m2/m-c odpady niesegregowane;
4) 17,07 zł/gospodarstwo domowe odpady segregowane, 2) 27,10 zł/gospodarstwo domowe
odpady niesegregowane.
Na wstępie wskazać należy, iż proponowane rozwiązanie budzi wątpliwości pod względem
legislacyjnym. Propozycje maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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zostały bowiem wyrażone w dwóch odrębnych przepisach (art. 6j ust. 1a oraz art. 6j ust. 2), przy
czym w przypadku drugiego z nich (określającego maksymalną stawkę w przypadku wyboru
metody od gospodarstwa domowego) kwestia stawki uregulowana została w odrębnym zdaniu
dotyczącym kwestii odmiennej od tej, która została wyrażona w zdaniu poprzedzającym. W
przedmiotowym zakresie należy postulować o ujęcie całości analizowanej materii w ramach jednej
jednostki redakcyjnej, co wpłynie na przejrzystość projektowanej ustawy.
Przechodząc do merytorycznej analizy przedmiotowej propozycji wskazać należy, iż nie
została ona poparta żadnymi analizami ekonomicznym stanowiącymi podstawę przyjęcia ww.
wartości. Stąd nie sposób w chwili obecnej odnieść się do prawidłowości przyjętej w tym zakresie
metodologii.
Jednocześnie przedmiotowa propozycja zakłada tożsamą maksymalną wysokość opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi bez względu na stronę kosztową systemu obowiązującego
w poszczególnych gminach, wynikającą ze specyfiki poszczególnych gmin.
Propozycja zawarta w projekcie SLD nie przewiduje także żadnych mechanizmów
waloryzacyjnych związanych z możliwym wzrostem kosztów funkcjonowania systemy w kolejnych
latach. W projekcie brak jest także przepisów wskazujących źródło pokrycia różnic pomiędzy
dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nie
wyższej od proponowanych stawek maksymalnych a kosztami funkcjonowania systemu.
Proponowane w tym zakresie rozwiązanie oznacza bowiem odejście od mechanizmu
samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi (pomimo formalnego
obowiązywania szeregu przepisów związanych z tym mechanizmem).
W świetle powyższych uwag należy zwrócić uwagę na kontekst konstytucyjny proponowanych
rozwiązań. Konstytucja RP w art. 167 zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego udział w
dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań (ust. 1)51. Jednocześnie
z Konstytucji RP wynika, iż zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych
(ust. 4)52. Nawiązując do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 lipca 2011 r. (K 10/09, OTKA 2011, Nr 6, poz. 56) stwierdzić należy, że istota znajdującej wyraz w art. 167 Konstytucji RP
samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego wyraża się w zapewnieniu tym
jednostkom dochodów53 pozwalających na realizowanie przypisanych im zadań publicznych,
pozostawiając im swobodę w kształtowaniu wydatków (przy uwzględnieniu wymogów
ustawowych) oraz stworzeniu odpowiednich gwarancji formalnych i proceduralnych w tym
zakresie54. Jak podkreśla B. Banaszak udział jednostek samorządu terytorialnego w dochodach
publicznych powinien być odpowiedni do przypadających im zadań, co oznacza, że powinien
pokrywać ich realizację w zakresie koniecznym.55 Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny treścią
51

W ocenie B. Banaszaka zwrot „zapewnia się” użyty przez ustrojodawcę w art. 167 ust. 1 wskazuje
na obowiązek władz publicznych dotyczący oddania do dyspozycji jst pewnej części (udziału) dochodów publicznych. B. Banaszak,
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C. H. Beck 2012, wyd. 2, Legalis.
52

Wszelkie zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego implikują odpowiednie zmiany w podziale
dochodów publicznych. Mogą one przybrać różne formy - poczynając od stworzenia przez ustawodawcę możliwości zwiększenia
dochodów własnych tych jednostek - po zapewnienie środków z odpowiedniej dotacji celowej. Tamże.
53

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.
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Zob. także orzeczenia TK: z 24.3.1998 r., K 40/97, OTK 1998, Nr 2, poz. 12, z 23.10.1995 r., K 4/95, OTK 1995, Nr 2, poz. 11; z
23.10.1996 r., K 1/96, OTK 1996, Nr 5, poz. 38; z 13.7.2011 r., K 10/09, OTK-A 2011, Nr 6, poz. 56; z 8.4. 2010 r., P 1/08, OTK
ZU 2010, Nr 4, poz. 33; z 16. 3. 1999 r., K 35/98, OTK ZU 1999, Nr 3, poz. 37; z 6. 9. 2005 r., K 46/04, OTK ZU 2005, Nr 8, poz.
89.
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B. Banaszak, Konstytucja … . Cytowany Autor przypomną przy tym , że Konstytucja nie formułuje „żadnych procedur ani
kryteriów pozwalających to ustalić i pozostawia całą kwestię do regulacji ustawodawcy. Trybunał Konstytucyjny w swoim
orzecznictwie uznaje w istocie to podejście za racjonalne i dostrzega konieczność relatywizowania rozumienia "odpowiedniości"
udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach publicznych w zależności od możliwości finansowych całego systemu
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cytowanego wcześniej art. 167 ust. 1 Konstytucji RP jest, z jednej strony - nakaz zapewnienia
jednostkom samorządu terytorialnego „odpowiedniego” udziału w dochodach publicznych, tak by
możliwa była realizacja ich zadań, a - z drugiej strony - zakaz dokonywania takich modyfikacji tych
dochodów, które „odpowiedniość” tego udziału by przekreślały. Dodatkową gwarancję w tym
zakresie formułuje art. 167 ust. 4 Konstytucji RP nakazując paralelność zmian zadań i kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego oraz zmian w podziale dochodów publicznych.56
Mając na uwadze powyższe istotne wątpliwości budzi ograniczenie swobody gmin w
kształtowaniu dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi przy jednoczesnym brak mechanizmów wyrównawczych w tym zakresie.
Proponowane rozwiązanie w skrajnych przypadkach może zostać uznane za niezgodne z
Konstytucją RP. Kwestia ta jest tym istotniejsza, iż jak wskazano powyżej, proponowane w
projekcie SLD rozwiązania skutkować mogą wzrostem kosztów funkcjonowania systemu.
Należy przy tym zasygnalizować, iż projekt SLD nie zawiera propozycji dotyczących
maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącymi pojemników
o określonej pojemności. Rozwiązanie w tym kontekście zdaje się być zatem wewnętrznie
niespójne.
Projekt SLD zakłada także udzielenia „Właścicielom nieruchomości, o których mowa w art. 2,
ust.1 pkt 4, w związku z art.74 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (…) na ich wniosek ,
50% bonifikaty od opłat rocznych , przez nich ponoszonych.”
Odnosząc się do powyższej propozycji w pierwszej kolejności wskazać należy na uchybienia o
charakterze formalnym. W proponowanym przepisie w sposób błędny zostało zamieszczone
odwołanie do art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg. Definicja „właściciela nieruchomości” została zamieszczona
w „słowniczku” ustawowy, w skutek czego znajduje ona zastosowanie za każdym razem, gdy na
gruncie ucpg ustawodawca posługuje się raz zdefiniowanym pojęciem. Nie ma zatem żadnej
potrzeby, aby każdorazowo zamieszczać przepis odsyłający do definicji. Jedynie
w przypadku, w którym ustawodawca zamierzałby odstąpić od wprowadzonej definicji koniecznym
byłoby jednoznacznie zasygnalizowanie tego zabiegu legislacyjnego. Także odesłanie do przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami uznać należy za nieprawidłowe z punktu widzenia ZTP.
Odnosząc się do kwestii merytorycznych wskazać należy, iż projektowany przepis zakłada, iż
osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie
przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok,
za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734), obligatoryjnie udzielana jest „bonifikata”.
Organy gminy w takiej sytuacji byłyby zobligowane do zastosowania tego przepisu. Jednocześnie
projektodawcy proponują wprowadzenie do ucpg nowej instytucji prawnej jaką jest „bonifikata”.
Należy
w
tym
miejscu
podkreślić,
iż
w
obecnym
stanie
prawnym
ucpg nie przewiduje tego typu instytucji prawnych. Co prawda ustawa nowelizująca z 2013r.
finansów publicznych i uwzględnia to, dokonując wykładni ustaw w zgodzie z Konstytucją (por. np. wyr. z 26.11.2001 r., K 2/00,
OTK 2001, Nr 8, poz. 254)”.
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Zob. wyrok TK z dnia 3 listopada 1998 r., K. 12/98. W kontekście tego orzeczenia stwierdzić można,
iż uznanie, że określony przepis ustawy zwykłej jest niezgodny z art. 167 ust. 1 konstytucji możliwe byłoby jedynie wówczas, gdyby
okazało się, że przepis ten to uniemożliwia zapewnienie gminom „odpowiedniego” do ich zadań udziału w dochodach publicznych,
to
modyfikuje
dotychczasowy
poziom
dochodów
gmin
w
sposób
ową
odpowiedniość
przekreślający.
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otkpdf/1998/k_12_98.pdf. Więcej na temat samodzielności finansowej jst zob. w: E.
Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego,
Warszawa 2001; W Miemiec, Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych,
Wrocław 2005; J. Zawora, Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Rzeszów 2008.
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wprowadziła instytucje dopłat oraz zwolnień przedmiotowych, nie mniej jednak „bonifikata”
miałaby stanowić odrębną instytucję.
Za niezrozumiałą uznać w tym zakresie należy propozycję udzielania bonifikat od opłat
rocznych. W sytuacji w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter
miesięczny powyższa propozycja, nawiązująca wprost do art.74 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, zdaje się być wadliwa.
Za błędne uznać należy także propozycje dotyczące nowelizacji art. 6k ucpg.
W ustępie pierwszym projekt SLD zakłada, iż rada gminy ustalać będzie maksymalne stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz maksymalne stawki opłaty za pojemnik o
określonej pojemności. Rozwiązanie to jest sprzeczne z pozostałymi przepisami ucpg oraz
przyjętym w tym zakresie systemem. Rada gminy zobowiązana jest określić konkretne stawki
(a nie stawki maksymalne), które winny być podstawą samoobliczenia wysokości opłaty uiszczanej
przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. Propozycja zawarta w projekcie SLD sugeruje, iż
możliwe jest stosowanie stawek niższych niż maksymalne do czego zarówno obowiązująca ucpg,
jak i projekt SLD, nie dają podstaw.
Ostatnia z proponowanych w projekcie SLD zmian dotyczy art. 6l ust. 2 ucpg, któremu
proponuje się nadać brzmienie: „Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. W
przypadku zarządzenia powyższego sposobu poboru opłaty, rada gminy ma obowiązek określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso. W przypadku budynków wielorodzinnych inkasentem jest
zarządca nieruchomości”.
Propozycja w tym zakresie, stanowiąca rozszerzenie treści obecnie obowiązującego art. 6l ust.
2 ucpg, przewiduje po pierwsze obligatoryjne wynagrodzenie dla inkasentów. Jest to modyfikacja
zasad ogólnych wyrażonych w art. 28 § 4 Op , który ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów
traktuje jako rozwiązanie obligatoryjne. Analizowany przepis budzi przy tym wątpliwości
dotyczące budynków wielorodzinnych. Abstrahując w tym momencie od braku konsekwencji
terminologicznej (por. przykładowo propozycję redakcji art. 5 ust. 31 ucpg w brzmieniu
proponowanym w projekcie SLD) należy postawić pytanie czy w przypadku zabudowy
wielorodzinnej ustanowienie inkasa jest obligatoryjne czy też nie. Przepis w powyższym brzmieniu
prowadzić może do rozbieżnych interpretacji w tym zakresie.
4.4. Przepisy przejściowe
W projekt SLD zaproponowano, wejdzie on w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Jednocześnie brak jest jakichkolwiek przepisów przejściowych mających pozwolić obecnie
funkcjonujące systemy gospodarki odpadami komunalnymi do nowych rozwiązań prawnych. W
szczególności brak jest przepisów pozwalających na elastyczne dostosowanie obecnie
obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym uchwały w sprawie stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do nowych przepisów. Brak w tym zakresie uznać
należy na rażący mankament przedłożonego projektu.
5. Analiza projektu senackiego
5.1. Wstęp
Przystępując do analizy projektu senackiego na wstępie należy udzielić odpowiedzi na
pytanie o przyczynę przygotowania noweli. W piśmiennictwie podnosi się, że wpgo, będąc
najważniejszymi instrumentami planowania gospodarki odpadami w województwie, zostały wzięte
„pod lupę” Komisji Europejskiej, zdaniem której w aktualnie obowiązujących wpgo brakuje
instrumentów pozwalających na osiągnięcie celów dyrektyw unijnych, a to oznaczać
to może trudności w spełnieniu warunków wykorzystania środków finansowych
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z UE w latach 2014-2020. W związku z powyższym senacka Komisja Środowiska wniosła projekt
noweli zakładający wprowadzenie szeregu zmian związanych z procedurą i zakresem regulacji
wpgo57. Warto w tym miejscu oddać głos Autorom noweli, którzy w uzasadnieniu do niej podnoszą,
że „Jednym z najistotniejszych problemów związanych z wojewódzkimi planami gospodarki
odpadami jest przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji do przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych. Równie istotną kwestią jest brak uwzględniania w
przedmiotowych planach hierarchii postępowania z odpadami, w tym zaplanowania odpowiednich
instalacji do przetwarzania odpadów.”. Panaceum na tak zlokalizowane problemy mają się stać
plany inwestycyjne58, których celem – co wprost wyrażono w Uzasadnieniu - „ma być wskazanie
infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami,
osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz
ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji”. Wprowadzenie
instytucji planu inwestycyjnego nie jest jedynym novum, które kryje nowela. Nie sposób bowiem
nie odnotować, że zaproponowane zostały zmiany – modyfikujące funkcjonowanie zasady bliskości
- ogniskujące się wokół instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz regionów gospodarki
odpadami komunalnymi. I właśnie od oceny przepisów odnoszących się do tych kwestii
rozpoczniemy szczegółową analizę zapisów noweli.
5.2. Ponadregionalne spalarnie / „duże” regiony – art. 1 pkt 3 projektu senackiego
W przypadku wejścia w życie przepisów projektu senackiego art. 35 uo wzbogacony zostanie
m. in. o ust. 6a, z którego wynikać będzie, że „Ponadregionalną instalacją do przetwarzania
odpadów komunalnych jest spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej
do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych lub frakcji palnej
wydzielonej z odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 500 tys.
mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.”. Do art. 20 odnoszącego się
do zasady bliskości dodany zostanie ust. 10 w brzmieniu: „W przypadku przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych do spalarni odpadów komunalnych wskazanej jako instalacja
ponadregionalna w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do
obsługi danego regionu gospodarki odpadami komunalnymi, ust. 7 i 8 nie stosuje się.”59. Co więcej
w przypadku wejścia w życie projektu senackiego do art. 35 uo dodany zostanie także
ust.
4b
o
następującej
treści:
„Wojewódzki
plan
gospodarki
odpadami
może wskazywać spalarnię odpadów komunalnych jako ponadregionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż jednego regionu gospodarki
odpadami komunalnymi. Spalarnia odpadów komunalnych stanowiąca instalację ponadregionalną
może obsługiwać regiony gospodarki odpadami komunalnymi z innych województw, jeżeli
przewiduje to wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa, na obszarze którego jest
położona spalarnia odpadów komunalnych, oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami
województwa, z którego odpady będą przekazywane.”. Z kolei po ust. 5 dodany zostanie
57

Por. M. Kiełbus, M. Kabacińska, WPGO pod lupą Komisji Europejskiej, Portal PrawoDlaSamorządu.pl
[online:
http://prawodlasamorzadu.pl/2014.06.06-wpgo-pod-lupa-komisji-europejskiej.html, dostęp: 7 czerwca 2014r.]
58
„W związku z tym projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa. Plany inwestycyjne powinny być uszczegółowieniem i uzupełnieniem
wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny
zostać wybudowane w województwie”. Zob. Uzasadnienie noweli, s. 1.
59
„7. Zakazuje się przetwarzania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych,
2) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
3) odpadów zielonych - poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.
8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, o których mowa w ust. 7, wytworzonych
poza obszarem tego regionu.”.
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ust. 5a w brzmieniu: „Region gospodarki odpadami komunalnymi może obejmować sąsiadujące ze
sobą gminy z różnych województw, jeżeli przewidują to wojewódzkie plany gospodarki odpadami
tych województw.”.
Na tle zaprezentowanych powyżej propozycji sformułować należy następujące uwagi:
1) wprowadzenie instytucji „instalacji ponadregionalnej” oraz umożliwienie tworzenie
regionów skupiających sąsiadujące ze sobą gminy z różnych województw, w oczywisty
sposób wpłynie na kształt aktualnie budowanych i funkcjonujących lokalnych i
regionalnych systemów gospodarki odpadami; rzecz jasna trudno jest w tym momencie
prognozować jakie będę tego efekty, zwłaszcza finansowe, niemniej nie sposób oprzeć się
przekonaniu, że racjonalność ekonomiczna wielu prowadzonych obecnie inwestycji
(często współfinansowanych ze środków wspólnotowych) wymagać będzie - w przypadku
wejścia w życie przepisów projektu senackiego - ponownej weryfikacji, z wszelkimi tego,
także negatywnymi, konsekwencjami;
2) sygnalizujemy także, że przyznanie statusu instalacji ponadregionalnej wyłącznie
spalarniom (tym samym takie instalacje jak np. regionalne instalacje mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów nie mają szans na uzyskanie omawianego tutaj
statusu) może nie tylko spowodować debatę na temat zgodności „nowych” zapisów z
przepisami
dotyczącymi ochrony konkurencji i przeciwdziałania praktykom
monopolistycznym60, ale może także dać asumpt do podejmowania bardzie
zdecydowanych działań przed organami powołanymi do ochrony konkurencji;
3) mając na względzie aktualne brzmienie art. 17 uo stwierdzić należy,
że w tej części projektu senackiego, która odnosi się do instalacji ponadregionalnych
brakuje zapisów precyzujących wpływ prawem określonej hierarchii sposobów
postępowania z odpadami na funkcjonowanie ponadregionalnej spalarni. Oczekiwać
należałoby w tej kwestii wprowadzenia zapisów precyzujących zagadnienie przestrzegania
wspomnianej hierarchii (chodzi tutaj np. o rozstrzygnięcie, czy przekazywanie zmieszanych
odpadów komunalnych do spalarni może, czy też nie może w określonych sytuacjach
naruszać hierarchię sposobów postępowania z odpadami); o doprecyzowaniu frazy
„frakcja palna” nawet nie wspominając. Nadto wypada rozstrzygnąć kwestię tzw.
pierwszeństwa sprowadzającą się do udzielenia odpowiedzi na pytanie do jakiej instalacji –
regionalnej czy może ponadregionalnej – w pierwszej kolejności mają być przekazywane
odpady;
4) konfrontując aktualne brzmienie art. 38 ust. 461 uo oraz brzmienia
art. 94 Konstytucji RP i art. 89 ust. 162 ustawy o samorządzie województwa
z brzmienie „nowego” ust. 5a dodanego do art. 35 należy zasygnalizować
niebezpieczeństwo powstania sporów o charakterze ustrojowym („konstytucyjnym”) co do
możliwości obejmowania uchwała w sprawie wpgo, a następnie uchwałą w sprawie
wykonania wpgo instalacji znajdujących się poza obszarem działania danego sejmiku! W
Naszej ocenie celem uniknięcia wspomnianego niebezpieczeństwa konieczna jest bardziej
pogłębiona refleksja nad funkcjonowanie „dużych” tj. skupiających gminy z różnych
województw – regionów, której efektem winna być nie tylko nowela ustawy o odpadach, ale
także równoległa nowela przepisów ustawy o samorządzie województwa odnoszących się
60

Rzecz jasna trudno jest w tym momencie prognozować jaki będzie rezultat owej debaty, natomiast nie można nie zauważyć, że
możliwe jest dowodzenie, iż „preferencyjne” potraktowanie przez prawodawcę wyłącznie spalarni, niejako kosztem innych
rodzajowo instalacji, w rezultacie prowadzić będzie do powstawania negatywnych zjawisk monopolistycznych.
61
„Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego.”.
62
„Na podstawie tej ustawy oraz na podstawie upoważnień udzielonych w innych ustawach i w ich granicach sejmik województwa
stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części.”.
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do kwestii stanowienia prawa miejscowego przez organy samorządu województwa.
Alternatywnie należy rozważyć zmianę rangi uchwały w sprawie wykonania wpgo poprzez
odebranie jej statusu aktu prawa miejscowego.
5.3. Instalacja zastępcza – art. 1 pkt 3 lit. b projektu senackiego
Autorzy noweli proponują wzbogacenie obecnej treści art. 35 uo o ust. 4a,
z którego wynikać będzie, że przez instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu
gospodarki odpadami komunalnymi, rozumie się inną regionalną instalację przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczoną do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów. Wejście w
życie przywołanego przepisu projektu senackiego spowoduje, że wiele aktualnie funkcjonujących
instalacji zastępczych – z racji nie legitymowania się przez nie statusem instalacji regionalnej
– straci możliwość funkcjonowania. W tym kontekście postulować należy wprowadzenie do
projektu senackiego zapisów (np. późniejszy termin wejścia w życie wyżej wskazanej definicji)
dających podmiotom prowadzącym aktualnie instalacje zastępcze czas na dostosowanie swoich
instalacji do wymogów, których zaspokojenie oczekiwane jest od regionalnych instalacji oraz
uzyskanie wpisu do wpgo!
5.4. Unijne cele i wymagania – art. 1 pkt. 2 projektu senackiego
Z treści projektu senackiego wynika, że do art. 34 po ust. 1 planuje się dodanie ust. 1a w
następującym brzmieniu:
„1a. Plany gospodarki odpadami zapewniają osiągnięcie celów i wymagań wynikających z prawa
Unii Europejskiej, w szczególności z dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z
31.12.1994, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349),
dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz.
WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4,
str. 228) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3).”.
W
Naszej
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wartość
normatywna
zaprezentowanego
przepisu
jest
co najmniej dyskusyjna, wszak otwartym jest pytanie w jaki sposób plany gospodarki odpadami
(podobnie zresztą jak inne dokumenty o charakterze planistyczne) miałby „zapewniać” osiągniecie
celów i wymagań prawem określonych (w tym przypadku prawem unijnym)?! Wydaje się, iż
Autorzy projektu senackiego nie tylko nie próbują szukać odpowiedzi na tak postawione pytanie,
ale zapominają także przy tym, że osiągnięciu celów i wymagań wynikających
z przepisów wskazanych w proponowanym ust. 1a art. 34 uo służą także działania innych
podmiotów (vide gminy) podejmowane na podstawie innych przepisów (vide art. 3 ust. 2 pkt 7, art.
3b i art. 3c ucpg). Brzmienie cytowanej propozycji zdaje się nie tylko błędnie sugerować, że plany
gospodarki odpadami stanowią jedyne narzędzie do osiągnięcie celów i wymagań wynikających z
prawa Unii Europejskiej, ale co więcej ma ono w sobie nieuzasadnioną kategoryczność, wszak
można komentowany przepisy interpretować w ten sposób, że w wyniku przyjęcia stosownego
planu - niejako automatycznie - dochodzi do osiągnięcia „celów i wymagań”. Nawet gdybyśmy
podzielili optymistyczne założenie Autorów noweli, że treść każdego planu przyjętego przez
odpowiedni sejmik ex definitione mieścić się będzie w ramach narzuconych przez ust. 1a art. 34 uo,
to ubieranie takiego przekonania w szaty przepisu wydaje się zbyt daleko idące. Reasumując: celem
wzmocnienia znaczenia normatywnego omawianej propozycji proponujemy zastąpienie frazy
„zapewniają osiągnięcie” na „służą osiągnięciu”. W efekcie zasadniej będzie można bronić
obecności ust. 1a na kartach uo, bowiem nadany mu zostanie tzw. wymiar kierunkowy mający
ułatwiać proces wykładni przepisów odnoszących się do planów gospodarki odpadami!
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5.5. Plan inwestycyjny – ocena art. 1 pkt 4 projektu senackiego
Proponowane w projekcie senackim przepisy odnoszą się tak do warstwy merytorycznej
tytułowych planów, jak i do aspektów proceduralnych z nimi związanych. I tak, z „nowego” art.
35a ust. 1 i 2 wynika, że plan inwestycyjny określa potrzebną infrastrukturę wraz z mocami
przerobowymi przeznaczoną do zagospodarowania odpadów komunalnych i remontowobudowlanych, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej o którym mowa w art. 34 ust. 1a. Plan inwestycyjny zawiera
w szczególności:
• wskazanie planowanych inwestycji;
• oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania;
• harmonogram realizacji.
Z kolei na mocy takich „nowych” przepisów jak art. 35a ust. 3-4 i art. 36 ust. 5 i 6a-6c:
• plan inwestycyjny stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
• po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez organy, o
których mowa w ust. 463, oraz po uwzględnieniu przyjętych uwag, zarząd województwa jest
obowiązany przekazać projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do
zaopiniowania, a projekt planu inwestycyjnego do zatwierdzenia, ministrowi właściwemu
do spraw środowiska.”,
• minister zatwierdza projekt planu inwestycyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 664,
albo zgłasza uwagi;
• po uwzględnieniu zgłoszonych uwag zarząd województwa przedkłada projekt planu
inwestycyjnego ponownie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
a jeżeli zmiana planu inwestycyjnego wymaga zmian pozostałej części wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami – również zmienioną pozostałą część wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami ponownie do opinii65;
• sejmik województwa uchwalając wojewódzki plan gospodarki odpadami nie może
dokonywać zmian w planie inwestycyjnym zatwierdzonym przez ministra oraz w
pozostałej części wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, która jest związana z planem
inwestycyjnym.
Przystępując do oceny powyższych uregulowań stwierdzić należy, że zapisy dotyczące planów
wymagają daleko idącego doprecyzowania i uzupełnienia; in concreto proponujemy - po pierwsze
- odstąpienie od „otwartego” charakteru zbioru elementów, które winny znaleźć się w planie (vide
fraza „plan inwestycyjny zawiera w szczególności:”) na rzecz nie tylko „domknięcia”
wspomnianego katalogu (vide fraza „plan inwestycyjny zawiera:”), ale także zobligowania ministra
właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego wzór planu
po
drugie,
brak
przepisów
odnoszących
się
tak
inwestycyjnego66;
63

„Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru
województwa, niebędących członkami związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie
związanym z ochroną wód - przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.”.

64

„Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu.
Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.”.

65

Przepisy ust. 6 i 6a stosuje się odpowiednio, z tym że termin do zatwierdzenia lub zgłoszenia uwag wynosi miesiąc.

66
Zauważmy, że w art. 1 pkt 8 noweli znalazł się co prawda zapis proponujący korektę pkt 1 art. 40 uo poprzez nadanie mu
brzmienia: „1) sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzór planu inwestycyjnego,”, niemniej
nawet w przypadku wejścia w życie przedmiotowej propozycji minister właściwy do spraw środowiska nadal nie będzie zmuszony

44

do kluczowych aspektów tworzenia projektu planu (czy potrzebny jest wniosek
o wpisanie do planu?; kto składa wniosek?; jaka jest treść wniosku?; jakie dokumenty należy
dołączyć do wniosku?; jaki jest termin do złożenia wniosku?; jaki jest termin do rozpatrzenia
wniosku?; czy wskazując planowaną inwestycję należy wskazać jej lokalizację?; jakie są podstawy
do odmowy wpisu instalacji do planu?; w jaki trybie się to odbywa?; kiedy i z jakich przyczyn
minister odmawia zatwierdzenia projektu planu?), jak i do jego późniejszego funkcjonowania
(np. kiedy i na jakich zasadach oraz w jakim trybie można wykreślić instalację
z planu?; czy plan może podlegać aktualizacji?; jeśli tak, to jak często
do aktualizacji może dochodzić?) daje asumpt do stwierdzenia, że bez uzupełnienia projektu noweli
o zapisy odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii regulacja dotycząca planów inwestycyjnych
będzie niepełna (wycinkowa), nieprecyzyjna i trudna w praktycznej aplikacji! Co więcej,
sposób określenia kryteriów, którymi organy odpowiedzialne za treść planu będą się kierować
(zob. „nowy” art. 35a ust. 1) trudno uznać za wyczerpujący i nie dający podstaw
do dyskrecjonalnego postępowania. Innymi słowy: zawarte w noweli przepisy dotyczące planów
inwestycyjnych stwarzają zbyt szerokie pole do uznaniowego działania wyżej wskazanego duetu
organów, co w praktyce owocować będzie powstawaniem licznych wątpliwości interpretacyjnych i
wchodzeniem na drogę sporu sądowego. Biorąc pod uwagę stosunkowo świeże doświadczenia
związane z wdrażaniem przepisów wprowadzających „rewolucję odpadową” oczekiwać
należałoby, aby kolejne propozycje legislacyjne odnoszące się do istotnych elementów
funkcjonujących już systemów gospodarki odpadami komunalnymi nie tylko pozbawione były
niejasności, ale aby stanowiły przykład kompleksowej, spójnej systemowo regulacji. Niestety w
odniesieniu do propozycji zwartych w noweli nie może pokusić się o taką ocenę! Tego typu stan
rzeczy w kontekście zawartej w noweli propozycji, aby inwestycje w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi mogły być finansowane ze środków publicznych jedynie pod warunkiem, że zostały
ujęte w planach inwestycyjnych67, może budzić niepokój. Innymi słowy: bez wprowadzenia
stosownych korekt ocena aktualnych zapisów noweli dedykowanych planom inwestycyjnym musi
być negatywna. Ponadto w Naszej ocenie sprowadzenie planu do „roli” załącznika do
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie jest – z prakseologicznego punktu widzenia –
optymalnym rozwiązaniem, ergo zalecamy odejście od tej propozycji poprzez uczynienie z planu
„autonomicznego” dokumentu przyjmowanego odrębną uchwałą sejmiku. Nota bene nie sposób nie
odnotować, że Autorzy noweli pozbawili organ stanowiący samorządu województwa
jakiegokolwiek wpływu na treść planu („cała praca” związana z kreacją planu odbywa się na linii
zarząd – minister, przy czym rola tego ostatniego w oczywisty sposób jest dominująca; w tym
kontekście zastanowić się trzeba, kto w istocie odpowiadać będzie za stan gospodarki odpadami na
poziomie województwa i czy zatwierdzanie planów przez ministra, przy jednoczesnym
pozbawienia sejmiku prawa do wprowadzania zmian w planie nie narusza samodzielności jednostek
samorządu terytorialnego). Mając na względzie charakter i cel niniejszego opracowania jedynie
sygnalizacyjnie stawiamy w tym miejscu także pytanie dotyczące konsekwencji (czy są jakieś
sankcje?; kto ewentualnie może je wymierzyć?) nie podjęcia przez sejmik, który artykułuje
obiekcje pod adresem zatwierdzonego przez ministra projektu planu, uchwały uchwalającej wpgo?!
Odwołanie się do przepisów noweli niestety nie będzie w tym zakresie pomocne.
5.6. Zmiana uchwały w sprawie wykonania wpgo
do wydania stosownego rozporządzenia, wszak aktualnie funkcjonująca fraza „może określić, w drodze rozporządzenia” pozostanie
bez zmian! Postulujemy nie tylko odejście od fakultatywności w omawianej tutaj kwestii, ale także zalecamy wprowadzenie
terminu, w jakim rozporządzenie winno być wydane!
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Nota bene jeżeli intencją Autorów noweli jest uniemożliwienie finasowania ze środków publicznych inwestycji nie ujętych w
planach inwestycyjnych, to należy postulować doprecyzowanie treści dodawanego do art. 35 „nowego” ust. 8, bowiem zwrot „mogą
być finansowane” pozbawiony jest takiej kategoryczności, a na tle jego ewentualnego funkcjonowania powstawać będą spory
interpretacyjne (tytułem przykładu: dowodzić można, że wspomniana fraza oznacza, że środki publiczne stanowią jedną z form
finansowania inwestycji).
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W konsekwencji wejścia w życie przepisów projektu senackiego poszerzony zostanie
katalog przypadków obligatoryjnej zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami. I tak ust. 3 art. 38 uo zostanie wzbogacony o pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) zakończenia budowy spalarni odpadów komunalnych stanowiącej ponadregionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych określoną w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
lub
4) jeżeli instalacja, która uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań dotyczących regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.”. Postulujemy bądź doprecyzowanie sposobu i
przesłanek stwierdzania, że instalacja wskazana w pkt 4 nie spełnia „wymagań ochrony
środowiska” bądź odstąpienie od operowania wspominanymi wymaganiami i w konsekwencji
ograniczenie zakresu pkt 4 do sytuacji nie spełniania wymagań dotyczących regionalnej instalacji.
W efekcie aplikacji Naszej propozycji cytowany przepis zyska na przejrzystości.
5.7. Odmowa wydania decyzji - art. 1 pkt 7 projektu senackiego
Zgodnie z art. 1 pkt 7 projektu senackiego proponuje się po art. 38 uo dodanie art. 38a w
brzmieniu: „Art. 38a. Jeżeli instalacja przeznaczona do przetwarzania odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z
procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone
do składowania, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się
wydania
pozwolenia
na
budowę,
pozwolenia
zintegrowanego
lub
zezwolenia
na przetwarzanie odpadów w tej instalacji.”. Na tle cytowanej propozycji należy postawić pytanie,
czy intencją Autorów noweli było objęcie zakresem art. 38a nie tylko instalacji przeznaczonych do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ale także instalacji przeznaczonych do
przetwarzania odpadów selektywnie zebranych? Jeżeli taka była intencja, to cytowana propozycja
jawi się jako nadmiernie rygorystyczna i może odcisnąć negatywne piętno na procesie budowy
lokalnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; natomiast jeżeli zamiarem
Autorów noweli było objęcie zakresem art. 38a jedynie instalacji służących do przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych to truizmem jest stwierdzenie, że cytowany przepis wymaga
doprecyzowania!
5.8. Ocena oddziaływania na środowisko – art. 3 projektu senackiego
Zgodnie z art. 3 noweli w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko w art. 46 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) planów inwestycyjnych, o
których mowa w art. 35a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”. Na tle tak
skonstruowanego przepisu może powstać wątpliwość, czy strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko dla planów inwestycyjnych przeprowadzana będzie łącznie z oceną wpgo, czy też
dokonywana będzie niezależnie, odrębnie od oceny wpgo. W tym kontekście zalecamy
doprecyzowanie przywołanej propozycji, albo odstąpienie od niej (skoro plan inwestycyjny
aktualnie nie jest traktowany jako odrębny od wpgo dokument, to procedura strategicznej oceny
dokonywana będzie w ramach oceny wpgo obejmującej - co oczywiste – także załączniki
do wpgo).
5.9. Rozpoczęcie budowy - art. 4 projektu senackiego
Zgodnie z art. 4 projektu senackiego „Przepisu art. 38a ustawy zmienianej
w art. 1 nie stosuje się do instalacji, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), jeżeli budowę instalacji rozpoczęto przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” (ust.1). Nadto „Instalację, o której mowa w art. 16 ust. 3
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ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami, jeżeli budowę instalacji rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy” (ust. 2). Dla Opiniujący określenie momentu, w którym z punktu widzenia prawa można
mówić o rozpoczęciu budowy instalacji nie nastręcza trudności (zob. art. 41 Prawa budowalnego),
niemniej – mimo wszystko obawiając się potencjalnych sporów interpretacyjnych – sugerujemy
wzbogacenie treści cytowanego przepisu o zapis jednoznacznie przesadzający o konieczności
stosowania przepisów Prawa budowlanego precyzujących monet rozpoczęcia budowy.
5.9. Termin aktualizacji – art. 5 projektu senackiego
Zgodnie z art. 5 projektu senackiego sejmik województwa jest obowiązany zaktualizować
wojewódzki plan gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian wynikających z noweli w terminie
do dnia 30 czerwca 2015 r. (ust. 1) Nadto sejmik jest obowiązany dostosować uchwałę w sprawie
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zmian wynikających z noweli, w
terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. (ust. 2). Rekomendujemy wydłużenie przedmiotowych
terminów o co najmniej sześć miesięcy. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak: specyfika procesu
legislacyjnego, specyfika procesu aktualizacji wpgo (wskazać tutaj m. in. trzeba na aspekt
organizacyjny związany z wyłonieniem podmiotu przygotowującego projekt wpgo oraz na aspekt
finansowy związany z procesem dostosowawczym, o procesie opiniodawczym i konsultacyjnym
nawet nie wspominając) wydłużenie terminów wskazanych w art. 5 noweli jawi się jako racjonalne
i uzasadnione. Nadto zalecamy dokonanie korekty art. 36 ust. 668 uo polegającej na skróceniu do
jednego miesiąca terminu na wyrażanie stosownych opinii.

*****
W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Maciej Kiełbus
Konsultant

Dr Jędrzej Bujny
radca prawny
Partner
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„Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, wyrażają opinie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu.
Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną”.
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