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Szanowna Pani Marszałek,  

w związku z interpelacją z dnia 25 sierpnia 2021 r. Posłów Jarosława Rzepy oraz 

Zbigniewa Ziejewskiego w sprawie pilnej potrzeby nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (znak: K9INT26381), poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

W ramach trwających w styczniu br. konsultacji publicznych wtedy jeszcze projektu 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, Urząd Gminy 

Mielno nie przekazał do Ministerstwa Klimatu i Środowiska uwag do tego projektu. 

Niemniej niektóre postulaty wniesione przez Urząd gminy Mielno, w piśmie z 10 maja 

br. (znak: OA.0052.2.6.2021.2), zostały uwzględnione w ww. ustawie:

1) właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, mogą w terminie 60 dni 

od dnia ogłoszenia uchwały, w której rada gminy postanawia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od ww. właścicieli nieruchomości, złożyć wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania 

odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały1;

1 Art. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.



Powyższe rozwiązanie ma na celu umożliwienie właściwego zaplanowania zamówienia 

publicznego na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, gdyż znana będzie liczba 

podmiotów, które zostaną w systemie. Jeżeli gmina zamierza objąć takie nieruchomości, 

uchwała powoduje obligatoryjne objęcie właścicieli nieruchomości, chyba, że w ciągu 60 

dni od dnia publikacji uchwały właściciel nieruchomości złoży oświadczenie o wyłączeniu 

się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Gmina, 

organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych z tych nieruchomości, dysponuje danymi, z ilu nieruchomości będą 

odbierane odpady przez przedsiębiorcę wyłonionego w tym postępowaniu. Zastosowanie 

powyższego rozwiązania pozwoli na utworzenie przez gminę stabilnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych;

2) rezygnacja z wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych 

zorganizowanego przez gminę będzie ponownie możliwa po upływie okresu, na jaki 

została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych;

3) wprowadzono możliwość zezwolenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, 

w drodze decyzji dla wnioskującej gminy, na częściowe odstępstwo od selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, polegające na łącznym zbieraniu 

odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła, jeżeli 

zostaną spełnione łącznie co najmniej trzy z warunków określonych w ww. ustawie2;

4) zmieniono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku objęcia ich gminnym 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata powinna być naliczana za rok 

od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe3. Powyższe stanowi 

doprecyzowanie przepisów dla nieruchomości, na których może znajdować się kilka 

domków letniskowych. Zapewni to proporcjonalne ponoszenie kosztów zagospodarowania 

odpadów wytwarzanych ze wszystkich domków letniskowych znajdujących się na jednej 

nieruchomości.

Wprowadzono również nowe rozwiązanie, dzięki któremu gminy będą miały możliwość, 

2 Art. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz ustawy o odpadach.
3 Art. 1 pkt 13 lit. f ww. ustawy.



w drodze uchwały, określić ponoszenie przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują 

się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ust. 3 (czyli 

zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi dla nieruchomości niezamieszkałych), tak 

aby ponoszona opłata była wyliczana proporcjonalnie do okresu korzystania 

z nieruchomości4.

Informuję, że nie jest planowana zmiana przepisów art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) 

w zakresie przepisu wskazującego na możliwość zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Należy podkreślić, 

że zwolnienie z części opłaty, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ww. ustawy, dotyczy opłaty 

ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

W opisanym w interpelacji przypadku będą świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), w związku z czym nie będzie miało 

zastosowania zwolnienie z części opłaty, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ww. ustawy. Należy 

zwrócić uwagę, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, 

że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których są świadczone usługi hotelarskie 

dopuszcza się, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn ilości 

zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi5, tak aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była wnoszona w 

 wysokości proporcjonalnej do ilości wytwarzanych na niej odpadów.

Odnosząc się do kwestii składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, przy wyborze metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

„od ilości zużytej wody” informuję, że obecnie nie są planowane prace w ww. zakresie, jednak 

informacje przekazane w interpelacji zostaną poddane analizie.

W kwestii wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 

metody „od ilości zużytej wody” informuję, że nie wprowadzono zmian w tym zakresie 

4 Art. 1 pkt 13 lit. g ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
5 Art. 6j ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nie zgłaszano uwag 

dotyczących braku możliwości proporcjonalnego naliczania opłaty ponieważ metoda „od ilości 

zużytej wody” zakładała wyliczanie opłaty jako iloczynu ilości zużytej wody (wyrażonego 

w m3) oraz jednostkowej opłaty za każdy m3 – dla tej opłaty nie było maksymalnego limitu dla 

wysokości wnoszonej przez mieszkańca opłaty.

Przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 

wprowadzają maksymalną wysokość opłaty, przy zastosowaniu metody „od ilości zużytej 

wody”, w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo 

domowe (ok. 150 zł)6.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.

6 Art. 1 pkt 13 lit. i ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
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