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o utrzymaniu czysto ci  i porz dku w gminach 

 
I. Wdra anie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 
1. Mimo, e konieczno  przeprowadzenia zmian systemowych w tym zakresie wynika a z przyj tego        

w kwietniu 2002 r. przez Rzeczypospolit  Polsk  traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej, to akty 
normatywne dotycz ce tych zmian zosta y przyj te dopiero po o miu latach. Nast pi o to w lipcu      
2011 r. Strona samorz dowa, w tym ZGWRP, wspomaga a rz d RP w przygotowaniu projektów 
rozwi za , mimo oporów wielu rodowisk. Jednak parlament RP, w ostateczno ci, uchwali  ustaw , 
która w wielu punktach rozmija a si  z uzgodnionymi stanowiskami oraz postulatami i zamiast 
rozwi zywa , porz dkowa     i pomaga  samorz dom i obywatelom w przeprowadzeniu tzw. „rewolucji 
mieciowej” - wprowadzi a chaos, zamieszanie, konflikty i sytuacje impasowe. W ostatniej chwili, z 

inicjatywy Senatu RP w ko cu stycznia, przyj to nowelizacj  ustawy, która  pozwoli a, niejednokrotnie 
metod  pó rodków, przygotowa  gminy i ich mieszka ców do praktycznego wdro enia ustawy. 

2. Czas na wdro enie systemu przez samorz dy, uwzgl dniaj c wydanie aktów wykonawczych w ostatniej 
chwili, by  bardzo krótki. Mimo medialnego kontestowania przez przedstawicieli Ministerstwa 

rodowiska dzia  samorz dów, które rzekomo mia y na to wiele miesi cy, gminy jeszcze raz 
olbrzymim nak adem si  i rodków generalnie sprosta y zadaniu, bior c na siebie ca  krytyk  
niedoskona ych przepisów   i za  systemowych. 

3. Wsparcie samorz dów ze strony pa stwa w procedurze wdra ania ustawy i organizacji systemu by o      
i jest niewystarczaj ce. Rz d nie przeprowadzi  ani programu pilota owego, ani te  nie zorganizowa  
ogólnopolskiej kampanii reklamowo – informacyjnej. Wsparcia udzieli y nam jedynie NFO iGW oraz 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Niedoskona  ustawy, a tak e upór ustawodawcy niedopuszczaj cy mo liwo ci realizacji zada            
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za po rednictwem w asnych jednostek 
organizacyjnych utworzonych na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, pomimo braku w tym 
zakresie ogranicze  wynikaj cych z prawodawstwa unijnego,  spowodowa y w wielu przypadkach 
nara enie gmin na straty, za  obywateli na wy sze op aty. Skrajn  reakcj  na t  sytuacj  jest 
skierowanie wniosków do Trybuna u Konstytucyjnego. 
 

II. Postulowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach         
i innych ustawach. 

Mimo paru dora nych poprawek dokonanych w styczniu br. ustawa nadal zawiera wiele kontrowersyjnych 
przepisów, niejasnych sformu owa  i b dy systemowe. Powoduje to, co by o do przewidzenia, problemy     
z w ciwym wdro eniem ustawy oraz wzajemnie wykluczaj ce si  rozliczne interpretacje, czego najlepszym 
przyk adem s  pierwsze rozbie ne orzeczenia s dów administracyjnych dotycz ce w ciwo ci organów 
nadzoru, czy wykluczaj ce si  wzajemnie interpretacje Ministerstwa rodowiska oraz Ministerstwa 
Finansów w sprawie zaokr glania op at. Dotychczasowe zapowiedzi Ministra rodowiska odno nie zmian                 
w ustawie nie precyzuj  terminu ich przedstawienia, a tak e s  ci gle mglist  koncepcj  zmian. Obawiamy 
si  zatem, e tak jak przed styczniem 2013 r., pilnie oczekiwane zmiany b  odk adane na bli ej 
nieokre lon  przysz , a co gorsza oka  si  one równie nieprecyzyjne jak wcze niejsze. 
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Wnosimy zatem o: 

1. Dokonanie w trybie pilnym nowelizacji ustawy, tak aby  kolejny etap „rewolucji mieciowej” nie 
przys oni  tematycznie przebiegu kampanii wyborczej w samorz dach.  

 
 

2. Odst pienie od obligatoryjno ci przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów i stworzenie 
mo liwo ci zlecania tych zada  w asnemu podmiotowi w trybie tzw. zamówie  „in house”. 

 
 

3. Doprecyzowanie kluczowych dla systemu gospodarki odpadami poj , które maj  istotne znaczenie      
w post powaniu administracyjnym i wydawanych w jego wyniku decyzji. Bez koniecznych zmian 
skuteczne przeprowadzenie egzekucji w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa mo e by  
znacz co utrudnione lub wr cz niemo liwe. Doprecyzowania wymagaj  w szczególno ci definicje 
„w ciciela nieruchomo ci” – obejmuj ce najemc , lokatora, wspó ciciela oraz mieszka ca lokalu 
zaj tego samowolnie w dobrej jak i z ej wierze, „nieruchomo ci zamieszka ej”, „nieruchomo ci 
niezamieszka ej”, „nieruchomo ci zamieszka ej  czasowo” (np. domki letniskowe), „odpadów 
komunalnych” czy „segregacji odpadów”. Uszczegó owienia wymagaj  przepisy dotycz ce spó dzielni i 
wspólnot mieszkaniowych.  

 
 

4. Pozostawienie gminom swobody w organizacji systemu zbiórki i segregacji odpadów. To one 
odpowiadaj  za osi gni cie odpowiednich poziomów i wska ników, a zatem winne mie  swobod                 
w doborze instrumentów s cych osi ganiu celów. Nale y przy tym rozgraniczy  i widzie  ró nic  
pomi dzy o rodkami wielkomiejskimi, ma omiasteczkowymi i wiejskimi z rozproszonym osadnictwem. 

 
 

5. Pozostawienie gminom swobody w doborze i ustalaniu metod i stawek op at za odbiór                                
i zagospodarowanie odpadów. Gminy same dobior  takie narz dzia, które b  najbardziej wydajne       
i w najwi kszym stopniu równowa  koszty systemu. 

 
 

6. Ustanowienie, e tylko organowi wykonawczemu przys uguje inicjatywa w zakresie ustalania wysoko ci 
op at za odbiór i zagospodarowanie odpadów na podstawie kalkulacji rzeczywistych kosztów 
funkcjonowania system. Zasad  winno by  równowa ce zbilansowanie op at i nak adów. Wzorem 
mog  tu by  wnioski taryfowe b ce baz  do stanowienia cen us ug dot. innych mediów komunalnych. 

 
 

7. Odej cie od zró nicowania stawek, a tym samym od podzia u odpadów na segregowane                             
i niesegregowane. To jest fikcja stwarzaj ca problemy wspó ycia wspólnotowego, która dzieli na 
biednych i bogatych oraz decyduje o odpowiedzialno ci zbiorowej. Segregacja odpadów winna by  
norm , która realizowana jest wed ug zasady: im wi cej wysegregujemy, tym mniej zap acimy. 

 
 

8. Zmian  systemu naliczania i windykacji op at, szczególnie poprzez: 
 

a. stworzenie mechanizmu umo liwiaj cego fakultatywne przekazywanie naczelnikom urz dów 
skarbowych kompetencji egzekucyjnych w zakresie egzekucji op at, w gminach ma ych, które 
dotychczas tego nie robi y i które nie posiadaj  w asnych komórek windykacyjnych, 

 

b. ustawowe ustanowienie wzoru deklaracji, tak aby stanowi a ona tylko deklaratoryjn  baz  
danych s  za podstaw  wydania decyzji administracyjnej wymierzaj cej op at  za odbiór      
i zagospodarowanie odpadów, 

 

c. odst pienie od stosowania art. 59 w zwi zku z art. 60 ordynacji podatkowej, zaw aj cego 
dokonywanie wp at wy cznie przez osob  zobowi zan  w gotówce lub z jej konta osobistego 
lub karty p atniczej, 

 

d. doprecyzowanie przepisów dotycz cych dop at i zwolnie  przedmiotowych. Z uwagi na liczne 
tpliwo ci natury prawnej  gminy boj  si  korzysta  z tego typu instrumentów prawnych. 

 
 

9. Ustanowienie, e to Minister Finansów jest organem w ciwym do wydawania przepisów 
wykonawczych oraz interpretacji dot. ustalania op at za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz ich 
egzekucji. Jasnej i przejrzystej regulacji wymaga tak e okre lenie kto sprawuje nadzór nad uchwa ami 
rad dot. gospodarowania odpadami.  

10. Niezale nie od planowanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach nale y 
podj  pilne prace nad przygotowaniem projektu nowej ustawy kompleksowo reguluj cej 
przedmiotow  materi . 
 
Serock, 15-16 pa dziernika 2013 r. 


