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Dyskusja i pytania do prowadzącego

Zmiany systemowe w ustawie o odpadach i innych ustawach 

✓ regiony gospodarki odpadami w nowej rzeczywistości prawnej
✓ zmiany w wojewódzkich planach gospodarki odpadami komunalnymi;
✓ instalacja komunalna jako nowy RIPOK

2

Analiza zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

✓ zamówienia in house oraz przetargi na odbiór odpadów 
✓ nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
✓ zmiany w obszarze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
✓ nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
✓ zmiany dotyczące sprawozdawczości
✓ analiza przepisów przejściowych

1
Wprowadzenie
Przebieg procesu legislacyjnego i ratio legis ustawy 

AGENDA
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WPROWADZANIE
Przebieg procesu legislacyjnego 

i ratio legis ustawy 
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:

2018

Pierwszy projekt 
nowelizacji ustawy 

o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

2019

Skierowanie projektu 
do Sejmu 
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TERMINY KLUCZOWYCH ZMIAN

2019

Ostateczne przyjęcie 
ustawy przez Sejm, w tym 

poprawek wniesionych 
przez Senat

NOWELA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

sierpień

5 czerwca

19 lipca

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sejm_RP.jpg
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X
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Wejście w życie
zasadniczej części 

przepisów

Publikacja Noweli UCPG 
w Dzienniku Ustaw 
(Dz.U. 2019/1579)

Termin na dostosowanie uchwał 
rady gminy wydanych przed 

dniem wejścia 
w życie noweli UCPG

2019
22 sierpnia 

TERMINY KLUCZOWYCH ZMIAN
NOWELA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

2019
6 września

2020
6 września 
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31 grudnia 2019 r.

Termin dla przedsiębiorców 
prowadzących jednostki handlu 
detalicznego lub hurtowego, w 

których są oferowane torby na zakupy 
z tworzywa sztucznego do złożenia 

wniosku o wpis do rejestru BDO
(zob. Art. 25 ust. 1 ucpg)

Ponadto należy zwrócić uwagę na 
zaostrzenie przepisów dotyczących 

opłaty recyklingowej, w tym 
obowiązków sprawozdawczych w tym 

zakresie, którym zostało objętych 
znacznie więcej podmiotów.
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30 czerwca 2021 

Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli został spełniony warunek, o
którym mowa w art. 9e ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Art. 9e ust. 1d ucpg
Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych do termicznego przekształcania, jeżeli gmina, z której są odbierane te
odpady, prowadzi selektywne zbieranie odpadów zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 4a.

Wejście w życie zakazu przekazywania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych do termicznego przekształcania.

Wyjątek - art. 158 ust. 4 ustawy o odpadach



UWAGA

(8)

!
Przepisów art. 158 ust. 3 i 4 ustawy o 

odpadach nie stosuje się w przypadku, gdy 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne kierowane są do spalarni 
odpadów lub współspalarni odpadów 

finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej lub funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej przez okres 
niezbędny do zapewnienia trwałości 

projektu.

(art. 15 Noweli ucpg)



(9)

1 stycznia 2024

Art. 15 ust. 2 noweli ucpg
Podmiot prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sortownię odpadów przetwarzającą
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiącą, zgodnie z dotychczasowymi
przepisami, regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, może przetwarzać
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2024 r.

Art. 15 ust. 3 ucpg
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie
na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie zintegrowane
uwzględniające przetwarzanie odpadów, dotyczące przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacji, o której mowa w ust. 2, wygasa w części
dotyczącej przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Art. 15 ust. 4 noweli ucpg
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą przekazywać
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji, o których mowa w ust. 2, do
upływu okresu, o którym mowa w ust. 2.r.



Ratio legis ustawy
(…) podjęcie prac nad nowelizacją 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (…), wynika w 
szczególności z rekomendacji 
zawartych w Krajowym planie 
gospodarki odpadami 2022 (…).

(10)



Zmiana przepisów ustawy ma na celu 
wyeliminowanie następujących zidentyfikowanych 

problemów:

(11)

1. możliwości ryczałtowego rozliczania
przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne od mieszkańców, co utrudnia
gminom kontrolę nad strumieniem odpadów
komunalnych oraz może prowadzić do
podwyższenia kosztów systemu
(przeszacowanie kosztów odbioru odpadów
komunalnych);

2. braku zachęty do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

Uzasadnienie projektu noweli ucpg, druk sejmowy nr 3495. 



Raport z badania rynku 
usług związanych z 
gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi 
w gminach miejskich w 
latach 2014-2019

RAPORT UKOIK

Sierpień 2019

(12)

KONTEKST FAKTYCZNY

https://www.uokik.gov.pl/
aktualnosci.php?news_id
=15715

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15715


$ WZROST OPŁAT
W latach 2016-2018 roczny indeks 
wzrostu opłat za odbiór odpadów 
wynosił ok. 4%, podczas gdy w ciągu 
pierwszych czterech miesięcy 2019 r. 
opłata w skali kraju wzrosła o 16% a w 
ciągu pierwszych trzech miesięcy.

WYBRANE WNIOSKI
Z RAPORTU UOKIK

(13)

Przykładowo, opłata od mieszkańca na 
terenie gmin Józefów, Marki i Otwock 
wynosi 32 zł za odpady segregowane 
i 65 lub 63 za niesegregowane, z kolei 
stawki w Białymstoku wynoszą 
odpowiednio 5 i 11 zł (sic!)



Analiza zmian w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach

(14)

CZĘŚĆ 1.



Zmiany dotyczące obejmowania 
systemem gminnym nieruchomości 

niezamieszkanych

1. GRUPA ZMIAN

(15)



(16)

KONTROWERSJE 

Jednym z głównych obszarów sporu w trakcie prac 
nad projektem noweli ucpg były przepisy 

dotyczące nieruchomości niezamieszkanych.

W tym zakresie na przestrzeni ostatnich miesięcy
Ministerstwo Środowiska prezentowało naj-
różniejsze koncepcje.

W pierwotnym projekcie ustawy nowelizującej,
z sierpnia 2018 r., Ministerstwo proponowało,
aby gminy obligatoryjnie organizowały odbiór
odpadów komunalnych od wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych.
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Nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne

Nieruchomości mieszane 

Zasięg systemu gminnego w zależności od rodzaju nieruchomości

Gminy są obowiązane do 
zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych (art. 6c ust. 1 ucpg)

RODZAJE NIERUCHOMOŚCI
W ŚWIETLE ART. 6C UCPG

Rada gminy może, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, 
postanowić o odbieraniu odpadów 
komunalnych (art. 6c ust. 2 ucpg)

W przypadku tego typu nieruchomości 
opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi sumę opłat 

obliczonych zgodnie z ust. 1-3 art. 6j 
ucpg (a więc sumę opłat uiszczanych 

za część zamieszkałą i za część 
niezamieszkałą)*.

* Zob. odpowiedź Podsekretarza w Ministerstwie Środowiska z dnia 10 września 2018 r. na interpelację nr 24323.
M. Karciarz, M. Kiełbus, K.Z. Ziemski, In house a odbiór odpadów z nieruchomości mieszanych, Przegląd Komunalny 10/2016.



WNIOSEK

(18)

1
Gminy nadal decydują o tym 

czy odbierać odpady 
komunalne od właścicieli 

nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady 
komunalne.  



Czy…
właściciel nieruchomości może 
decydować o tym, czy nieruchomość 
zostanie objęta gminnym systemem 
odbioru odpadów komunalnych

(19)
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Nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne

Nieruchomości mieszane 

Zakres decyzji właściciela nieruchomości na udział w systemie gminnym (stan po nowelizacji ucpg)

BRAK SWOBODNEJ DECYZJI.
Nieruchomość jest objęta systemem

gminnym z mocy samego prawa.

RODZAJE NIERUCHOMOŚCI
Z PERSPEKTYWY WPŁYWU WŁAŚCICIELA NA UDZIAŁ W SYSTEMIE

Przystąpienie właściciela nieruchomości do 
systemu gminnego jest DOBROWOLNE 
i następuje na podstawie zgody właściciela 

nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej

BRAK SWOBODNEJ DECYZJI.
Nieruchomość w części „niezamieszkanej” jest 

objęta systemem w przypadku podjęcia przez radę 
gminy uchwały o objęciu tego rodzaju 
nieruchomości gminnym systemem.

WYJĄTEK
W przypadku domków letniskowych oraz innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe udział w systemie 

gminnym nie jest dobrowolny.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 6c ust. 2c ucpg

Zgodnie z art. 6j ust. 5, rada gminy może podjąć 
uchwałę, na mocy której ustali sposób obliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami k. na terenie 
ww. nieruchomości zgodnie z ust. 1, 2 lub 3, z tym 

że w przypadku ustalenia sposobu obliczania opłaty 
zgodnie z ust. 1 pkt 3 dla części nieruchomości, na 
której jest prowadzona działalność, uwzględnia się 

powierzchnię użytkową lokalu.
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Nowe przepisy nie przewidują terminu, do 
którego właściciele nieruchomości mają 

złożyć zgodę o przystąpieniu do systemu.

Nie jest zatem wykluczona sytuacja, w które przyłączenie
danej nieruchomości do systemu gminnego nastąpi już po
ogłoszeniu, a być może także rozstrzygnięciu
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów z
nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem.



WNIOSEK

(22)

2
Co do zasady przystąpienie 

do systemu gminnego 
w przypadku nieruchomości 
niezamieszkanych zależy

od decyzji właściciela 
nieruchomości.



Jak…
powinna postępować gmina w przypadku, 
jeśli na podstawie art. 6c ucpg objęła 
systemem nieruchomości niezamieszkałe 
jeszcze przed nowelizacją

(23)



WYKŁADNIA

01
Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej automatycznie znajduje się 
poza gminnym systemem gospodarki odpadami i konieczne jest złożenie 
stosownego oświadczenia o przystąpieniu do tego systemu.

WYKŁADNIA

02

WYKŁADNIA

03

Właściciele nieruchomości nie mogą zrezygnować z funkcjonowania
w tym systemie do momentu obowiązywania umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego od właścicieli nieruchomości, co wiązać należy 
z koniecznością zapewnienia trwałości tych umów.

Treść normy pozostaje bez wpływu na złożone wcześniej deklaracje o 
wysokości opłaty (przepisy nie odnoszą się do norm powiązanych z 
deklaracjami) i gmina zobowiązana jest realizować usługi odbioru
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy takie deklaracje złożyli, 
ci zaś z kolei nie mają możliwości wystąpienia z systemu. 

Można zaprezentować kilka 
dopuszczalnych interpretacji 
przepisów, przy tym każda z 
nich obarczona będzie 
pewnym ryzykiem błędu.

(24)

Szerzej: A. Modrzejewski, Trudna interpretacja ustawy śmieciowej, gdy nieruchomości niezamieszkałe są w systemie gminy, 2.08.2019, 
https://www.prawo.pl/samorzad/odbior-odpadow-z-nieruchomosci-niezamieszkalych-po-zmianie,453600.html

KONTROWERSJE 
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INNE ZMIANY

Nowela ucpg przewiduje także jeszcze dalej idące 
„zindywidualizowanie” podejścia do nieruchomości 
niezamieszkanych objętych systemem gminnym.

Art. 6m 1aa ucpg
W przypadku nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może
wprowadzić możliwość wskazania w deklaracji
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
poszczególnych frakcji, z tym że w okresie od kwietnia
do października częstotliwość odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie może być rzadsza niż określona w
uchwale rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, a
w przypadku jej nieokreślenia w uchwale - nie rzadsza
niż raz na 2 tygodnie.

Uchwała z art. 6r ust. 3 ucpg
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.



WNIOSEK
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3
Wydaje się, że nowe przepisy mocno 

osłabią zasadność organizowania 
gminnych systemów odbierania 

odpadów komunalnych z tego typu 
nieruchomości. Prowadzić to będzie do 
sytuacji, w której ich właściciele będą 

zmuszeni zawierać indywidualne 
umowy z firmami transportowymi, które 

zapewnią odbiór powstających 
odpadów komunalnych.



Zamówienia publiczne na odbiór
i zagospodarowanie odpadów 

2 GRUPA ZMIAN

(27)
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KONTROWERSJE 

Pierwotnie projekt przygotowany przez 
Ministerstwo Środowiska zakładał konieczność 
udzielania przez gminy odrębnego zamówienia 

publicznego na odbiór odpadów komunalnych oraz 
odrębnego zamówienia publicznego na ich 

zagospodarowanie.

Ostatecznie niezmieniona pozostała jednak treść
przepisu art. 6d ust. 1 ucpg, zgodnie z którym
wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest
obowiązany udzielić zamówienia publicznego
na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o których mowa w art.
6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie
i zagospodarowanie tych odpadów.



Jednoznacznie wskazanie, że wójt 
gminy może łącznie udzielić 
zamówienia publicznego w trybie 
przetargu na odbieranie odpadów 
z nieruchomości zamieszkanych 
i nie-zamieszkanych.

(29)

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

1



(30)

Nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy
(art. 6c ust. 1 ucpg) 

Nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne
(art. 6c ust. 2 ucpg)

Nieruchomości mieszane 

Wójt (…) jest obowiązany udzielić 
zamówienia publicznego na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w art. 6c, 

albo zamówienia publicznego na odbieranie 
i zagospodarowanie tych odpadów.

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
A TRYB WYBORU WYKONAWCY USŁUG ODBIORU ODPADÓW 

W przypadku gdy rada gminy w drodze 
uchwały (…) postanowi o odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, wójt (…) jest obowiązany 
udzielić zamówienia publicznego w 
trybie przetargu zorganizowanego na 
podstawie PZP na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli tych 
nieruchomości.

Dotychczas uznawano, że może być 
powierzany w trybie in house aczkolwiek 

były co do tego pewne wątpliwości. W nowo 
dodanym art. 6c ust. 2a wyraźnie 

wskazano, że nieruchomości te mogą być 
objęte odbiorem odpadów komunalnych 

przez spółkę komunalną, której powierzono 
to zadanie w trybie in house.

Wójt (…) może udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu łącznie na odbieranie 
odpadów z nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2 (art. 6d ust. 2 ucpg)



WNIOSEK

(31)

1
Zamówienia in house
mogą być stosowane 

wyłącznie w odniesieniu 
do nieruchomości 
zamieszkanych.



INNE ZMIANY

Doprecyzowaniu uległa 
obowiązkowa treść 
specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) 
dla zamówienia publicznego 
obejmującego odbieranie 
odpadów komunalnych. 

(32)

2



(33)

NOWE ELEMENT SIWZ

Do obligatoryjnych elementów treściowych SIWZ 
dodano obowiązek określenia  szczegółowego 

sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia 
nieselektywnego zbierania odpadów.

Powyższa zmiana nawiązuje do zmian 
związanych z konsekwencjami nieselektywnego 

zbierania odpadów (opłat podwyższonych).



INNE ZMIANY

Odejście od ryczałtowego 
prowadzenia rozliczeń 
pomiędzy gminą, a 
podmiotem odbierającym 
lub  zagospodarowującym 
odpady komunalne. 

(34)

3



(35)

Art. 6f ust. 3 ucpg
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów
komunalnych.

Art. 6f ust. 4 ucpg
Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodaro-
wywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg
zagospodarowanych odpadów komunalnych.



INNE ZMIANY

Doprecyzowanie w ustawie 
treści umowy na
obieranie lub odbieranie 
i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

(36)

4



OBLIGATORYJNYCH ELEMENTÓW
umowy na obieranie lub odbieranie

i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych

(art. 6f ust. 1a ucpg) 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości albo na odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w części dotyczącej 
odbierania odpadów określa w szczególności:7 1

2

3

wymogi dotyczące przekazywania odebranych 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych do instalacji komunalnych;

rodzaje odpadów komunalnych odbieranych 
selektywnie od właścicieli nieruchomości;

standard sanitarny wykonywania usług oraz 
ochrony środowiska;

4 obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej 
z działalnością objętą zamówieniem;

(37)



OBLIGATORYJNYCH ELEMENTÓW
umowy na obieranie lub odbieranie

i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych

(art. 6f ust. 1a ucpg) 

7
5

6

7

instalacje, w szczególności instalacje komunalne,
do których podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać 
odebrane odpady komunalne; w przypadku niewielkich 
ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych 
możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te 
odpady;

szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom 
odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości;

szczegółowy sposób postępowania w przypadku 
stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów.

(38)



WNIOSEK

(39)

2
Zmiany w zakresie treści umowy kładą 

silny nacisk na doprecyzowanie 
obowiązków wykonawców oraz 

stawianych im wymogów. Przejawem 
tej tendencji jest także obligatoryjne 
umieszczenie zapisów dot. sposobu 

postępowania w przypadku 
stwierdzenia nieselektywnego 

zbierania odpadów już w SIWZ. 



Nowe poziomy recyklingu odpadów 
komunalnych

3 GRUPA ZMIAN

(40)



Kolejną istotną zmianą wynikającą z noweli ucpg 
jest wprowadzenie nowych poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych. 

(41)

Zmiany w tym zakresie wynikają z
konieczności implementacji na grunt polskiego
porządku prawnego wymogów Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej
dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów,
która stanowi jeden z aktów prawnych
mających na celu realizację idei gospodarki o
obiegu zamkniętym.



POZIOMY RECYKLINGU DLA GMIN
CESJA OBOWIĄZKU NA INNY PODMIOT ZAGOSPODAROWUJĄCY ODPADY KOMUNALNE. 

Zamek Krzyżacki- Ryn
8-10 listopada 2017 r.

dr JĘDRZEJ BUJNY  |  RADCA PRAWNY | PARTNER SMM Legal

+48 502 305 117jedrzej.bujny@smmlegal.pl

ŚCIEŻKA PRAWNA: REALIZACJA, ZASKARŻENIE. ODWOŁANIE SIĘ OD KAR
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Poglądowy* wzrost wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia w latach 2012 – 2035 na (dane w %)

* Zestawienie uwzględnia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Poziomy recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie zostały tutaj uwzględnione za lata 2012-2020.
Źródło: Art. 3b ucpg w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167)



(43)

Art. 3b ucpg w brzmieniu od 2020 r.

1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne, w wysokości co najmniej:
1) 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024;
2) 55% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
3) 60% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
4) 65% wagowo - za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

2. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co
najmniej 70% wagowo rocznie.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia,
sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ust. 1 i 2, kierując się
koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.



(44)

W przypadku omawianych zmian nie mówimy tylko o prostym 
wzroście samych wskaźników procentowych, ale także 

o zmianie metodologii ich obliczania. 

Na podstawie nowych regulacji procent recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia nie będzie już bowiem
liczony, jak dotychczas, w odniesieniu do masy wytworzonych
odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,
pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, ale
wartością bazową będzie ogólna masa wytworzonych
odpadów komunalnych.



Jak…
zatem liczyć osiągnięty poziom 
recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia za rok 2019   

(45)



(46)

Przepisy przejściowe

Art. 24. ust. 1 Noweli ucpg
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 4a
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b ust. 3 oraz art. 4a ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 24
miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na
podstawie art. 3b ust. 3 oraz art. 4a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167)
zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, z tym
że nie dłużej niż do dnia 6 września 2021 r.



(47)

KONTROWERSJE 

Kontraktowe zobowiązywanie wykonawców do 
współdziałania w osiągnięciu odpowiednich

poziomów recyklingu

Postanowienia SIWZ lub umów w sprawie
zamówień publicznych, dotyczące poziomów re-
cyklingu, formułowane są w szczególności w
zakresie:
1. kontraktowego wymogu osiągnięcia

określonego poziomu recyklingu w toku
realizacji umowy,

2. premiowania osiągniecia wyższego niż
prawem przewidziany poziom recyklingu – w
ramach kryteriów oceny ofert,

3. kar umownych – tytułem nieosiągnięcia
zadeklarowanego poziomu recyklingu.

M. Kiełbus, Nowe poziomy recyklingu i zmieniona metoda ich obliczania a umowy w sprawie 
zamówień publicznych, 20.08.2019 https://prawodlasamorzadu.pl/2019-08-20-nowe-poziomy-
recyklingu-i-zmieniona-metoda-ich-obliczania-a-umowy-w-sprawie-zamowien-publicznych 



(48)

Art. 11 ust. 1 Noweli ucpg
Umowy o udzielenie zamówienia publicznego na
odbieranie oraz na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a
także umowy na prowadzenie punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, zawarte przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność
przez okres, na jaki zostały zawarte.

Art. 12 Noweli ucpg
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.



INNE ZMIANY

Zmiana przepisów 
dotyczących osiągania 
poziomu recyklingu 
przełożyła się także na 
zmianę przepisów 
dotyczących kar za ich 
niedotrzymanie.

(49)

1



(50)

KARY PIENIĘŻNE 

Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym 
mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega karze pieniężnej 

obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

3) ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.



jednostkowej stawki opłaty za 
umieszczenie 

niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów 

komunalnych na składowisku, 
określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 290 
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska,

Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn

Art. 284 ust. 1 i 285  POŚ

SPOSÓB OBLICZENIA KARY 

brakującej masy odpadów 
komunalnych wyrażonej w 

Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu 

recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami lub 
ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych 

do składowania.

Wysokość stawek: 
• 170 zł za 2019 r. 
• 270,00 zł za 2020 r. i kolejne

i



Zmiany w obszarze punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK-ów) 

4 GRUPA ZMIAN

(52)



Kolejną istotną zmianą wynikającą z noweli ucpg 
jest wprowadzenie nowych poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych. 

(53)

Zmiany w tym zakresie wynikają z
konieczności implementacji na grunt polskiego
porządku prawnego wymogów Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej
dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów,
która stanowi jeden z aktów prawnych
mających na celu realizację idei gospodarki o
obiegu zamkniętym.



KLUCZOWA ZMIANA

Wprowadzenie obowiązku 
przyjmowania przez PSZOK 
tekstyliów, a także odpadów 
niebezpiecznych i odpadów po 
iniekcji leków i kontrolowania 
poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek,

(54)

1



(55)

Zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ust. 2 pkt 6 ucpg PSZOKi będą musiały dodatkowo zapewniać przyjmowanie:

m.in. igieł i strzykawek
tj. odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi

odpadów niebezpiecznych* 
*posiadających status odpadów komunalnych,
gdyż tylko takie odpady mogą być przyjmowane
przez PSZOKI.

odpadów tekstyliów i odzieży



(56)

Termin, od którego należy zbierać nowe frakcji odpadów w PSZOK

Rada gminy ma na podstawie art. 9 ust. 1 
noweli ucpg 12 miesięcy na dostosowanie 
do wymogów w nowych przepisów treści 
regulaminu ucpg, w którym określić ma 

m.in., warunki przyjmowania przez PSZOKi 
wskazanych frakcji odpadów.

Rada gminy ma na podstawie art. 9 ust. 1 
noweli ucpg 12 miesięcy na dostosowanie do 

wymogów w nowych przepisów treści 
regulaminu ucpg, w którym określić ma m.in., 

warunki przyjmowania przez PSZOKi 
wskazanych frakcji odpadów.

Od 1 stycznia 2025 r.



INNE ZMIANY

Gmina może nie zapewniać 
przyjmowania bioodpadów przez 
punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, jeżeli w 
zamian za opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w całości 
zapewnia odbieranie tych odpadów z 
miejsc ich wytwarzania.

(57)

2



(58)

Konsekwentnie w ucpg zastąpiono pojęcie „odpadów zielonych” pojęciem „bioodpadów”

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach przez
to pojęcie rozumie się:

ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków,
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych,
gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu
żywność;

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach
pojęcie odpadów zielonych jest węższe i obejmuje:

odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,
parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem
odpadów z czyszczenia ulic i placów;

Definicja odpadów zielonych zostanie uchylona z ustawy
o odpadach z dniem 30 czerwca 2021 r.



(59)

KARY PIENIĘŻNE 

UZASADNIENIE DO NOWELI UCPG 

W związku z obecnie funkcjonującym rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19, z późn. zm.), z
którego wynika, że gminy muszą wprowadzić selektywne
zbieranie odpadów zgodnie z tym rozporządzeniem nie
później niż do dnia 30 czerwca 2021 r., wprowadzono
vacatio legis na wejście w życie przepisu dotyczącego
bioodpadów i usunięcia pojęcia odpadów zielonych
zapewniającego zgodność z powołanym rozporządzeniem.



INNE ZMIANY

Wprowadzenie fakultatywnej 
możliwości postanowienia przez 
radę gminy o przyjmowaniu przez 
PSZOKi odpadów z działalności 
rolniczej niestanowiących 
odpadów komunalnych.

(60)

3



(61)

Art. 6ra ucpg
Odpłatne przyjmowanie odpadów z działalności
rolniczej przez PSZOK-i

1. Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały,
o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności
rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy określa
rodzaje odpadów z działalności rolniczej przyjmowanych
przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz może określić maksymalną masę
odpadów lub ilość sztuk odpadów przyjmowanych z
gospodarstwa rolnego.



Ratio legis nowych przepisów

(62)

(…) zmiana ma na celu ułatwienie
zagospodarowania odpadów pochodzących z
działalności rolniczej, tj. folii opakowaniowej
po nawozach, sznurka oraz opon*.
Przekazywanie ww. odpadów jest odpłatne, a
należność ta stanowi cenę (należność o
charakterze cywilno-prawnym, a nie opłatę o
charakterze publiczno-prawnym). Ponadto
przekazywanie do PSZOK ww. odpadów jest
dobrowolne, rolnicy mogą te odpady
przekazywać również do innych zbierających
lub zakładów przetwarzania.

Uzasadnienie projektu noweli ucpg, druk sejmowy nr 3495. 

* Zob. art.  6 ust. 2 pkt 9 lit. f ucpg



4

INNE ZMIANY

Wprowadzenie możliwości 
ustanowienia przez gminę sieci 
punktów napraw i ponownego 
użycia produktów lub części 
produktów niebędących
odpadami. 

(63)



(64)

Art. 6 ust. 2 pkt 6a ucpg

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie
i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w
szczególności (…) mogą tworzyć i utrzymywać punkty
napraw i ponownego użycia produktów lub części
produktów niebędących odpadami;



Na terenie PSZOK przy ul. Wrzesińskiej w Poznaniu
działa Punkt Drugie Życie Przez Powtórne Użycie.
Punkt ten pozwala na pozostawienie przez mieszkańców
rzeczy, które mogą zostać użyte przez innych. Do
Punktu przyjmowane są Przedmioty sprawne,
nieuszkodzone, czyste i niestwarzające zagrożenia dla
użytkowników, takie jak: meble (krzesła, tapczany, stoły,
taborety), doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne
i szklane. Każdy może pozostawić Przedmiot w Punkcie,
jeśli zadeklaruje, iż jest on sprawny, dobry,
nieuszkodzony i nie stwarza zagrożenia dla
użytkowników.

Zakład Zagospodarowania Odpadów
W Poznaniu

DOBRE PRAKTYKI

Przekazane do punktu rzeczy są sprzedawane za
drobną opłatą (1-20 zł), dzięki czemu mogą być
ponownie wykorzystane przez inne zainteresowane
osoby.

Drugie życie

(65)



Zmiany w zakresie sposobu ustalania 
przez gminy wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

5 GRUPA ZMIAN

(66)



Ustawodawca w istotny sposób zmienił przepisy 
dotyczące sposobu ustalania przez gminy 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Wśród nich można wskazać: 

(67)

1. obowiązek selektywnej zbiórki 
odpadów i związana z tym opłata 
podwyższona za jego nie-
przestrzeganie;

2. możliwość stosowania łącznie różnych 
kryteriów różnicujących stawki opłaty;

3. określenie maksymalnej stawki opłaty 
za odbieranie odpadów z 
nieruchomości niezamieszkanych i 
domków letniskowych;

4. możliwość zwolnienia z opłat dla 
właścicieli domów jednorodzinnych, 
którzy posiadają kompostowniki



1

KLUCZOWA ZMIANA

Wprowadzenie bezwzględnego 
obowiązku selektywnej zbiórki 
odpadów i pobierania opłaty 
podwyższonej za jego 
ewentualne nieprzestrzeganie.

(68)



(69)

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

PODSTAWY PRAWNE
OBOWIĄZKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Art. 5 ust. 1 pkt 3 ucpg
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku m.in.. przez (…) zbieranie w sposób
selektywny powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w
przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;



Obligatoryjne elementy regulaminu dotyczące 
selektywnej zbiórki odpadów (PO NOWELI):

(70)

Art. 4 ust. 2 pkt 1 ucpg.
Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy dotyczące m.in. wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania

odpadów komunalnych obejmującego co
najmniej: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów
komunalnych prowadzonego przez
punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (…)



(71)

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

Fakultatywne elementy regulaminu dotyczące selektywnej 
zbiórki odpadów (po nowelizacji):

Art. 4 ust. 2a ucpg. Rada gminy może w regulaminie:
1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania

odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit.
a i b oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania
tych odpadów;

2) postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i
cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady
komunalne;

3) określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności niedowidzące;

4) określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich
nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania
pojemnika lub worka na te odpady;

5) określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1
oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są zbierane w sposób selektywny.

Fakultatywne elementy regulaminu dotyczące selektywnej 
zbiórki odpadów (NOWE PRZEPISY):

Tj. inne niż papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady oraz odpady
zbierane w PSZOK



Zmiana delegacji do wydania rozporządzenia
ws. sposobu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych

(72)

1. Minister właściwy do spraw środowiska może określić,
w drodze rozporządzenia, sposób selektywnego
zbierania odpadów komunalnych spośród wskazanych
w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, kierując się potrzebą
ujednolicenia wymagań w zakresie selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz
osiągnięcia wymaganych poziomów, o których mowa
w art. 3b i art. 3c.

2. Regulaminy obowiązujące przed dniem wejścia w
życie przepisów wydanych na podstawie ust. 1
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych
regulaminów.

3. Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do
przepisów wydanych na podstawie ust. 1 w terminie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.



(73)

Przepisy przejściowe

Art. 24. ust. 1 Noweli ucpg
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 4a
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 3b ust. 3 oraz art. 4a ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 24
miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na
podstawie art. 3b ust. 3 oraz art. 4a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.) zachowuje moc nie dłużej niż do 6 września 2021 r.



WNIOSEK

(74)

!
W aktualnym stanie prawnym na 

właścicielach nieruchomości objętych 
systemem gminnym ciąży obowiązek 

selektywnego zbierania odpadów 
(segregowania śmieci). 

Nieprzestrzeganie ww. obowiązku jest 
zagrożone sankcją w postaci opłaty 

podwyższonej.



Kiedy…
zacznie obowiązywać 
powszechny obowiązek selekcji 
odpadów zagrożony sankcją

(75)



SELEKTYWNA ZBIÓRKA

USTAWA
z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze. zm.; dalej: „ucpg”)

akty wykonawcze 
(np. rozporządzenie w sprawie selektywnej zbiórki odpadów)

Akty prawa miejscowego 
(np. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy)

(76)



(77)

Przepisy przejściowe

Art. 11 ust. 1 Noweli ucpg
1. Umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz na odbieranie

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a
także umowy na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

2. Umowy na odbieranie odpadów z nieruchomości, których właściciele nie są
obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
dostosowuje się do regulaminów utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy odpowiadających wymaganiom ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie tych regulaminów albo ich zmiany.

Art. 9 ust. 1 Noweli ucpg
Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu dotychczasowym do przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.



Jaka…
będzie wysokość 
opłaty podwyższonej

(78)



WYSOKOŚĆ OPŁATY PODWYŻSZONEJ

(79)

Art. 6k ust. 3 ucpg

Rada gminy określi stawki opłaty
podwyższonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny, wysokości nie
niższej niż dwukrotna wysokość i nie
wyższej niż czterokrotna wysokość
stawki ustalonej przez radę gminy
odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w
art. 6j ust. 3b.

* Biorąc pod uwagę aktualne wysokości opłat, określonych według maksymalnych
górnych stawek, opłata ta mogłaby być w 2019 r. ustalona na poziomie nie wyższym niż
67,72 do 135,44 zł w przypadku uiszczania jej w oparciu o liczbę mieszkańców.



Jak…
będzie nakładana 
opłata podwyższona

(80)



Konsekwencje niedopełnienia obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(81)

1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne
przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie
powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna
postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku
nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w
których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty
podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.



(82)

PODSTAWA PRAWNA

OPŁATA PODWYŻSZONA
DECYZJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI]

UWAGA! Dwa odrębne tryby w ucpg dotyczące podobnych zjawisk

Art. 6ka ucpg Art. 6o ucpg

PRZESŁANKI NAŁOŻENIA

PORÓWNANIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH

niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnione wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji

CEL REGULACJI

Typowo sankcyjny Funkcjonalny (pozwala uszczelnić system), ale pomocniczo 
także może pełnić funkcje sakcyjne



CASE STUDY

(83)



Co…
z postępowaniami o określenie 
wysokości opłaty, które są w toku

(84)



(85)

Przepisy przejściowe

Art. 19 ust. 1 noweli ucpg
Do postępowań w sprawach wydania
decyzji określającej wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wszczętych i niezakończonych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe.



2

INNE ZMIANY

Umożliwienie radzie gminy 
wprowadzania jednoczesnego 
stosowania różnych kryteriów 
różnicujących stawki opłaty. 

(86)



W przypadku nieruchomości zamieszkanych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn:

(87)

liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną 
nieruchomość, lub1 ilości zużytej wody 

z danej nie-
ruchomości, lub2 powierzchni 

lokalu 
mieszkalnego3

Art. 6j ust. 1 
ucpg

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.



(88)

Różnicowanie stawek opłat

Art. 6j ust. 2b ucpg
Związek międzygminny może dodatkowo stosować kryteria różnicujące
stawki opłaty odrębnie dla gmin wchodzących w skład tego związku,
jeżeli jest to uzasadnione kosztami odbierania i gospodarowania
odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach lub warunkami
miejscowymi.

Art. 6j ust. 2a ucpg
Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od
powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a
także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie
różne kryteria różnicujące stawki opłaty.



Art. 6j ust. 3e ucpg
W przypadku wyboru przez radę gminy metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (tj. ilość 
zużytej wody), 

(89)

ilości zużytej wody 
z danej nie-
ruchomości, lub2

NOWE UPRAWNIENIE RADY GMINY

rada gminy w uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1, 
określa zasady ustalania ilości zużytej wody

na potrzeby ustalania wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.



3

INNE ZMIANY

Określenie maksymalnej 
stawki opłaty za odbieranie 
odpadów z nieruchomości 
niezamieszkanych
i domków letniskowych;

(90)



Zarówno w Sejmie, jak i w Senacie 
podejmowane były próby zmiany 
zaproponowanych przez rząd przepisów 
dotyczących maksymalnych stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stosowanych w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych i 
letniskowych. 

Zdaniem organizacji samorządowych, 
uchwalone przez Sejm maksymalne 
stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi są istotnie 
zaniżone względem stawek obecnie 
stosowanych przez gminy.

KONTROWERSJE
DOTYCZĄCE GÓRNEJ GRANICY OPŁAT DLA 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH I LETNISKOWYCH

(91)



(92)

Nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy
(art. 6c ust. 1 ucpg) 

Nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne
(art. 6c ust. 2 ucpg)

Domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

opłata stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, 
lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 
6k ust. 1.

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
A SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (art. 6j ucpg)

opłata (…) stanowi iloczyn zadeklarowanej 
liczby pojemników lub worków, 

przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o 

której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2

rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe

sposób wyliczenia opłaty

W przypadku nieruchomości (…) na której 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 komunalnymi

odzinnego ogrodu działkowego 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2176)

Przepis stosuje 
się odpowiednio 

do
Wyjątek



(93)

Nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy
(art. 6c ust. 1 ucpg) 

Nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne
(art. 6c ust. 2 ucpg)

Domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

W przypadku gdy opłata jest ustalana od: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość - 2% podstawy wymiaru za 
mieszkańca;

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości - 0,7% 
podstawy wymiaru za m3 zużytej wody;

3) powierzchni lokalu mieszkalnego - 0,08% 
podstawy wymiaru za m2 powierzchni lokalu 
mieszkalnego;

4) gospodarstwa domowego - 5,6% podstawy 
wymiaru za gospodarstwo domowe.;

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
A WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI (art. 6k ucpg)

3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzanego na 1 osobę ogółem za 

pojemnik o pojemności 1100 litrów lub (w 2019 
r. byłoby to 54,18 zł)

nie wyższa niż 10% podstawy wymiaru - za 
rok od nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy, lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.

górna wysokość opłaty

1% przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za 

worek o pojemności 120 litrów, 

za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej 
pojemności stawki opłat ustala się w 
wysokości proporcjonalnej do ich 

pojemności.

*Podstawa wymiaru = przeciętny miesięczny
dochód rozporządzalny na 1 osobę.
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny
na 1 osobę ogółem w 2018 r. wynosił zgodnie
Obwieszczeniem GUS z dnia 27 marca 2019 r.
(M.P. 2019.278) 1693 zł.



Jaki…
jest los prawny 
dotychczasowych stawek opłat

(94)



(95)

Przepisy przejściowe

Art. 10 ust. 2 noweli ucpg
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek,
określona w uchwale wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
wyższa niż stawka odpowiednio za pojemnik lub worek określona w art. 6k
ust. 2a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 obowiązuje do dnia wejścia w życie
uchwały wydanej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.

Co ze stawkami opłat za pojemnik 
lub worek?



(96)

Przepisy przejściowe

Art. 10 ust. 1 noweli ucpg
Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do rodzinnego ogrodu działkowego
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) położonego na obszarze danej gminy
stosuje się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustaloną w inny sposób niż określony w art. 6j ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu dotychczasowym, stawka ta obowiązuje do dnia wejścia w życie
uchwały ustalającej stawkę opłaty w sposób określony w art. 6j ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż 12
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Co z uchwałami określającymi dotychczas 
wysokość stawki opłaty dla ogródków 

działkowych?



(97)

Przepisy przejściowe

Art. 9 ust. 1 Noweli ucpg
Zachowują moc uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie art. 6j ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym,
w których ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest nie wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

Co z uchwałami określającymi dotychczas 
wysokość stawki opłaty za domki letniskowe 
gdy stawka jest niższa niż dopuszczalna?



(98)

Przepisy przejściowe

Art. 10 ust. 3 Noweli ucpg
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określona w
uchwale wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art.
6j ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wyższa niż
10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem -
za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, obowiązuje
do dnia wejścia w życie uchwały wydanej na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do
dnia 31 grudnia 2019 r.

Co z uchwałami określającymi dotychczas 
wysokość stawki opłaty za domki letniskowe

gdy stawka jest wyższa niż dopuszczalna?



4

INNE ZMIANY

Możliwość zwolnienia 
w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli 
domów jednorodzinnych, 
którzy posiadają 
kompostowniki

(99)



Art.  6k ust. 4a ucpg

(100)

Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia 
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.



(101)

Kompostowniki

Art. 6k ust. 4b ucpg
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył
informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w

kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub

upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust.
1b pkt 7, ze stanem faktycznym

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji,
utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do
zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia
miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z
przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.



(102)

PONOWNE SKORZYSTANIE ZE ZWOLNIENIA

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w
ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do
tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.



Zmiany dotyczące deklaracji

6 GRUPA ZMIAN

(103)



1

INNE ZMIANY

Umożliwienie składania 
odrębnych deklaracji dla 
budynków lub ich części w 
przypadku nieruchomości 
zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym.

(104)



(105)

Art. 6m ust. 1 ca ucpg

Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji
dla poszczególnych budynków lub ich części w
przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym lub budynkami
wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki
lub ich części posiadają przyporządkowane
im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych.



2

INNE ZMIANY

Nowe przepisy 
dotyczące deklaracji 
za okres wsteczny.

(106)



(107)

Art. 6m ust. 4 ucpg. 
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

Art. 6m ust. 4 ucpg
Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości
złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:
1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w
terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku
z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.



3

INNE ZMIANY

Nowe termin na zmianę 
deklaracji (do 10 dnia 
kolejnego miesiąca od 
wystąpienia zdarzenia).

(108)



(109)

Nowy termin na złożenia deklaracji w przypadku 
zmiany danych 

W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.



4

INNE ZMIANY

Rada gminy określając wzór 
deklaracji może wymagać podania 
informacji dotyczących posiadania 
kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne.

(110)



5

INNE ZMIANY

Możliwość wskazania w 
deklaracji częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych 
poszczególnych frakcji 
pochodzących z nieruchomości 
niezamieszkanych. 

(111)



(112)

Możliwość deklarowania częstotliwości odbioru z 
nieruchomości niezamieszkanych (art. 6m ust. 1aa-ab)

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, rada gminy może wprowadzić możliwość wskazania
w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
poszczególnych frakcji, z tym że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów
stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż
określona w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 6r ust.
3, a w przypadku jej nieokreślenia w uchwale - nie rzadsza niż
raz na 2 tygodnie.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe deklaracja może zawierać wskazanie 
okresów korzystania z nieruchomości.



Zmiany systemowe w ustawie 
o odpadach i innych ustawach 

(113)

CZĘŚĆ 2.



Zmiany dotyczące gminnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi 

1 GRUPA ZMIAN

(114)



1

KLUCZOWA ZMIANA

Zniesienie regionalizacji 
w przypadku zmieszanych 
opadów komunalnych. 

(115)



(116)

BRAK REGIONALIZACJI

Fakultatywne elementy regulaminu dotyczące selektywnej 
zbiórki odpadów (po nowelizacji):

To właśnie te przepisy wprowadzały
modyfikację zasady bliskości i stanowiły
podstawę funkcjonowania tzw. zasady
regionalizacji w odniesieniu do:
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.

Uchylone zostały przepisy 
art. 20 ust. 7-11 ustawy o odpadach. 



WNIOSEK

(117)

Uchylenie ww. przepisów 
oznacza, że przetwarzanie 

m.in. zmieszanych odpadów 
komunalnych odbywać będzie 
się w oparciu o ogólną zasadę 
bliskości wynikającą z przepisu 

art. 20 ust. 1 i 2 uo.



Oznacza to, że m.in. zmieszane odpady 
komunalne nie będą już musiały być 
przekazywane do przetworzenia w 
ramach regionów gospodarki odpadami 
wyznaczanych mocą wojewódzkich 
planów gospodarowania odpadami i 
uchwał wykonawczych do tych planów.  

Odpady te będą mogły w nowym stanie 
prawnym także „migrować” między 
regionami czy nawet województwami, o ile 
będzie to podyktowane hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami oraz 
uwarunkowaniami technicznymi i 
technologicznymi w szczególności 
wynikającymi z konkluzji BAT.

MIGRACJA ODPADÓW
MIĘDZY REGIONAMI GOSPODARKI ODPADAMI

(118)



Czy…
w takim razie obowiązuje dowolność w zakresie 
sposobów zagospodarowania odpadów 
zmieszanych (niesegregowanych)

(119)



(120)

NIE

Utrzymany mocą art. 29a ust. 1 uo zostaje obowiązek
przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych
odebranych od właścicieli nieruchomości do instalacji
komunalnych (które zastąpią w nowym stanie prawnym
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
tzw. RIPOKi) lub spalarni odpadów.

Z całą pewnością jednak podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów
komunalnych zyskają większą swobodę w wyborze instalacji, do której
odpady zostaną przekazane. Co za tym idzie powinna wzrosnąć
konkurencja na lokalnych rynkach, i nastąpić spadek cen za
przyjęcie odpadów na instalacje, bowiem nie będą już funkcjonować
regiony, w których np. jedyny działający RIPOK ma pozycję monopolisty.
Jakie praktyczne skutki przyniosą zmiany w tym zakresie pokaże
jednak ostatecznie dopiero rynkowa praktyka.



2

INSTALACJA KOMUNALNA

Zastąpienie RIPOK 
instalacjami 
komunalnymi.

(121)



(122)

DEFINICJA

Fakultatywne elementy regulaminu dotyczące selektywnej 
zbiórki odpadów (po nowelizacji):

Instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub
pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na
liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca
wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art.
207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej
ustawy, zapewniająca:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
2)(uchylony)
3)składowanie odpadów powstających w procesie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych.

Art. 35 ust. 6 Ustawy o odpadach 



Co…
z dotychczasowymi RIPOK

(123)



(124)

Przepisy przejściowe

Art. 17 ust. 1 noweli ucpg
1. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych, o których mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy
zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym, zapewniające:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych

odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych
odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w
części do odzysku lub

2) składowanie odpadów powstających w procesie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych

- stają się instalacjami komunalnymi, o których mowa w art.
35 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.



Jaki…
Jest los prawny uchwał wykonawczych 
wyznaczających RIPOK

(125)



Art .  17 ust .  3  Nowel i  ucpg

(126)

!
Z dniem wejścia w życie noweli 

ucpg utraciły moc uchwały
w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami, wydane 
na podstawie art. 38 ust. 1 

ustawy o odpadcah.



(127)

Przepisy przejściowe

Art. 17 ust. 4 noweli ucpg
Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
działalności w zakresie przetwarzania odpadów wpisuje z urzędu
instalacje, o których mowa w ust. 1, określone jako regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych w uchwale w sprawie
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej
ustawy, wydanej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6,
na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji
komunalnych, prowadzoną na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 6. Do czasu uzyskania wpisu instalacje te mogą
przyjmować i przetwarzać odpady wymienione w ust. 1, zgodnie z
posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, pozwoleniem
na wytwarzanie odpadów uwzględniającym przetwarzanie odpadów
albo pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym przetwarzanie
odpadów.



Zmiany dotyczące obowiązkowych 
postępowań o zmianę zezwoleń

i pozwoleń odpadowych

2 GRUPA ZMIAN

(128)



(129)

5 września 2019 r.

Wejście w życie 
większości przepisów:

Wejście w życie 
większości przepisów 

TERMINY KLUCZOWYCH ZMIAN
NOWELA USTAWY O ODPADACH VS NOWELA NOWELA UCPG

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 
odpadach oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 
Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 
innych ustaw

20 lipca 2018

Przyjęcie przez Sejm 
Noweli UO oraz noweli 

UOIŚ

druk sejmowy 
nr 2661

druk sejmowy 
nr 2662

26 lipca 2018 19 lipca 2019 r.

Nowela UCPG

Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1592

5 września
2018 r.

4 i 18 sierpnia 2018 r., a 
następnie 1 stycznia 

2019 r.

Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1479

2019 

5 marca 2020 r.
2020 

Pierwotny termin 
na zmianę 
zezwoleń / 
pozwoleń 

odpadowych

Podpisanie 
ustaw przez 
Prezydenta

Nowy termin na 
zmianę zezwoleń / 

pozwoleń 
odpadowych



Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie
na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie
odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie
odpadów, jest obowiązany,

w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji (…)

5 września 2019 r. 

Art. 14 ust. 1 Noweli odpadowej (brzmienie pierwotne)

w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji (…)



Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie
na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie
odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie
odpadów, jest obowiązany, w terminie do

5 marca 2020 r. 

Art. 14 ust. 1 Noweli odpadowej (brzmienie po nowelizacji)

złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji (…). 



WNIOSEK

(132)

Ustawodawca przedłużył termin 
na zmianę zezwoleń / pozwoleń 

odpadowych. Ten sam termin 
dotyczy także obowiązkowej 

zmiany pozwoleń 
zintegrowanych (zob. art. 10 i 

14 Noweli odpadowej).



Co…
z postępowaniami o zmianę zezwoleń 
/ pozwoleń, które są w toku

(133)



(134)

Przepisy przejściowe

Art. 19 ust. 2 noweli ucpg
Do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na
zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie
odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów
uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie
odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych
uwzględniających zbieranie odpadów lub przetwarzanie
odpadów, wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
ustawy zmienianej w art. 5 i art. 6, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.



Co…
w przypadku jeżeli już została wydana 
decyzja zmieniająca na mocy Noweli uo

(135)



(136)

Przepisy przejściowe

Art. 19 ust. 2 noweli ucpg
Jeżeli organ odwoławczy na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8
(noweli uo) w brzmieniu dotychczasowym przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy wezwał posiadacza odpadów do uzupełnienia wniosku o wydanie
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie odpadów lub
przetwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie
odpadów lub przetwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję
prowadzenia składowiska odpadów i wydał ostateczną decyzję na podstawie
uzupełnionego wniosku, decyzja ta zachowuje ważność.

Art. 9 ust. 2 noweli uo (brzmienie przed nowelą)
Właściwy organ wzywa do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji, o
których mowa w ust. 1, zawieszając postępowanie do czasu
uzupełnienia wniosku, nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.



WNIOSEK

(137)

Opisana sytuacja dotyczy 
zatem postępowań wszczętych 

przed 5 września 2018 r., w 
których organ wezwał do 
uzupełnienia wniosku a 

następnie wydał ostateczną 
decyzję.



Jak…
zmieniły się przesłanki oceny 
„nieskazitelnego charakteru” 
na potrzeby postępowań 
o zmianę zezwoleń / pozwoleń

(138)



NIESKAZITELNY CHARAKTER

Ustawodawca złagodził 
przesłanki, które decydują czy 
dany podmiot może otrzymać 
(zmienić) zezwolenie 
odpadowe. 

(139)



(140)

Art. 14 ust. 2 Noweli ustawy o odpadach 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów 
dołącza:

4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego
osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady
nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność
gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1,
ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i
przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie
wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o
której mowa w art. 194 tej ustawy, w wysokości przekraczającej
łącznie kwotę 150 000 zł;



(141)

Art. 14 ust. 2 Noweli ustawy o odpadach 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów 
dołącza:

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady
nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem,
prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego
przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono
administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;:
a) w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie
odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i
przetwarzanie odpadów lub
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę
pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 1, w
wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł
- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem,
prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego
innego przedsiębiorcy;



W zakresie dotyczącym administracyjnych kar pieniężnych w
oświadczeniach, o których mowa w:
1) art. 42 ust. 3a pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą,
2) art. 14 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą
- uwzględnia się administracyjne kary pieniężne, o których mowa
w art. 194 ustawy zmienianej w art. 6, nałożone decyzją
ostateczną wydaną po dniu

4 września 2018 r. 

Przepisy przejściowe

Szczegółowe przepisy przejściowe dotyczące kar 
pieniężnych oraz innych naruszeń i ich wpływu na możliwość 
wydania zezwolenia / pozwolenia określa art. 20 Noweli ucpg.



Co…
w przypadku gdy już została wydana 
decyzja o odmowie wydania zezwolenia

(143)



(144)

Przepisy przejściowe

Art. 20 ust. 5 noweli ucpg
Właściwy organ, który wydał decyzję o odmowie wydania
zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, uchyla ją na wniosek
posiadacza odpadów, jeżeli przesłanką odmowy było:
1) nałożenie administracyjnej kary pieniężnej, o której

mowa w art. 194 ustawy o odpadach, ostateczną
decyzją wydaną przed dniem 5 września 2018 r.;

2) prawomocne ukaranie przed dniem 5 września 2018
r. za wykroczenia, o których mowa w art. 175, art.
183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o
odpadach;



Inne zmiany wpływające 
na wydawanie zezwoleń 

i ich zmian

3 GRUPA ZMIAN

(145)



1

INNE ZMIANY

Ustawodawca wprowadził 
katalog odpadów 
niepalnych.

(146)



(147)

Nowo dodany art. 3 ust. 3a

3a. Niewyczerpujący wykaz kategorii odpadów niepalnych określa
załącznik nr 2a do ustawy.

"Załącznik nr 2a

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ KATEGORII ODPADÓW NIEPALNYCH
1) odpady obojętne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118;
2) odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów
obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118;
3) odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów drewna i odpadów tworzyw sztucznych;
4) szkło;
5) odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania;
6) minerały (np. piasek i kamienie, kruszywo);
7) gleba i ziemia, w tym urobek z pogłębiania;
8) odpady metali;
9) odpady fosfogipsów;
10) odpady gipsów;
11) żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych,
mieszanki popiołowo-żużlowe;
12) rdzenie i formy odlewnicze;
13) odpady materiałów ceramicznych;
14) odpady powstałe z materiałów ogniotrwałych;
15) odpady spoiw mineralnych, w tym cementu, wapna i tynku.".



(148)

ODPADY NIEPALNE

Art. 3 ust. 3c. uo
Uznania odpadów, o których mowa w ust. 3b, za niepalne dokonuje
się indywidualnie w każdym przypadku w odniesieniu do
określonego stanu faktycznego. Przy dokonywaniu uznania
odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności, o której
mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), wykorzystać
opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a tej
ustawy, a w przypadku braku takiej możliwości - instytutów
badawczych lub ośrodków naukowych specjalizujących się w
badaniach w zakresie palności.";

Art. 3 ust. 3b uo
Za odpady niepalne mogą zostać uznane także odpady należące do
kategorii innych niż wymienione w załączniku nr 2a do ustawy, jeżeli nie
mogą one brać udziału w procesie spalania (nie są zdolne do palenia
się), a przez to nie mogą wpływać na rozwój pożaru oraz jego moc, w
szczególności ze względu na sposób magazynowania lub składowania
tych odpadów, ich skład chemiczny lub postać, niezależnie od przyjętych
kodów odpadów zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 4
ust. 3.



Wybrane zmiany w ustawie 
o odpadach

4 GRUPA ZMIAN

(149)



1

INNE ZMIANY

W art. 14 ustawy o odpadach po 
ust. 1 dodano  ust. 1a i 1b 
dotyczące upoważnienia do 
wydania fakultatywnych 
rozporządzeń określających dla 
niektórych odpadów kryteria utraty 
statusu odpadów. 

(150)



Ratio legis ustawy
Mechanizm utraty statusu odpadu jest 
bodźcem dla rozwoju mechanizmów 
cyrkularnych i wydanie rozporządzeń dla 
niektórych odpadów może wspomóc ich 
rozwój. Przedmiotowe rozporządzenia nie 
będą określały, które odpady są 
dopuszczalne do procesu odzysku, a 
jedynie kryteria stosowania warunków 
utraty statusu odpadów. 

(151)



2

INNE ZMIANY

Doprecyzowane przepisy 
art.  24a ustawy o 
odpadach dotyczące 
zatrzymanie pojazdu 
z odpadami. Wpływa to 
m.in. na zakres 
kompetencji starostów.

(152)



3

INNE ZMIANY

Złagodzono przepisy dotyczące 
okresu magazynowania odpadów 
poprzez wydłużenie okresu 
magazynowania niektórych 
rodzajów odpadów. 

(153)



(154)

Art. 25 ust. 4 uo (nowe brzmienie)

4. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność
magazynowania wynika z procesów technologicznych lub
organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych
zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
1) 1 rok - w przypadku magazynowania odpadów

niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów
pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych;

2) 3 lata - w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.",

Po noweli uo, dłuższym okresem magazynowania mogły być objęte
– pod pewnymi warunkami – odpady w postaci niezanieczyszczonej
gleby lub ziemi, wydobyte w trakcie robót budowlanych.



INNE ZMIANY

Ustawodawca doprecyzował 
w ustawie o odpadach przepisy 
dotyczące monitoringu 
wizyjnego.

(155)

4



Wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca 
magazynowania lub składowania odpadów

Art. 25 ust. 6a uo (brzmienie po nowelizacji)

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na
zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego
zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia
zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie
odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem
wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający
składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b-6f. 6h i 6i oraz
przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a.",



Bezpośrednio w ustawie o odpadach dodano rozwiązania 
proponowane w projekcie rozporządzenia:

1) Obowiązek zapewnia WIOŚ właściwemu ze względu na lokalizację
miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność
obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie
rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla określonych
rodzajów odpadów (art. 25 ust. 6f uo);

2) Wskazano kiedy WIOŚ może skorzystać z monitoringu
wizyjnego (art. 25 ust. 6g);

3) Wskazano w jaki sposób posiadacz odpadów udostępnia dostęp
do systemu (login i hasło);

4) Wyłączono stosowanie przepisów dot. monitoringu w odniesieniu
do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie
robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.";



INNE ZMIANY

W ustawie o odpadach uregulowana 
zakres działań podejmowanych w 
przypadku konieczności 
niezwłocznego usunięcia odpadów.

(158)

5



(159)

Art. 26a ust 1 uo

1. W przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów,
właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i
gospodarowaniu nimi.

2. Właściwym organem w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest:
1) w przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina
włada jako władający powierzchnią ziemi - regionalny dyrektor ochrony
środowiska;
2) w przypadku gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z
wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami,
stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji
związanej z gospodarką odpadami - organ właściwy do wydania tej
decyzji;
3) w pozostałych przypadkach - wójt, burmistrz lub prezydent miasta.



INNE ZMIANY

Ustawodawca doprecyzował przepisy 
dotyczące usuwania odpadów, w tym 
kompetencji wójta, a także wskazał, 
że odpowiedzialność za wykonanie 
decyzji wydawanych przez wójta jest 
solidarna wobec wszystkich 
posiadaczy odpadów, których dotyczy 
decyzja.

(160)

6



INNE ZMIANY

Ustawodawca doprecyzował 
przepisy dotyczące wydawania 
zezwoleń dla instalacji do 
termicznego przekształcania 
odpadów (np. elementów 
wniosku o wydanie zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów).

(161)

7



INNE ZMIANY

Ograniczono obowiązek ustanowienia 
zabezpieczenia roszczeń w przypadku 
magazynowania lub składowania: 
1) odpadów obojętnych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 
118,

2) odpadów spełniających kryteria 
dopuszczenia odpadów do składowania na 
składowisku odpadów obojętnych, 
określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 118,

3) popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w 
trakcie robót budowlanych 
niezanieczyszczonej gleby lub ziemi. (162)

8



INNE ZMIANY

Uzupełniono katalog 
administracyjnych kar 
pieniężnych o nowe 
przypadki naruszenia 
przepisów.

(163)

9



(164)

Art. 196 ust. 1 uo

Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:

2a) transport odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w
art. 24;
2b) magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, o których
mowa w art. 25 ust. 1-6;
2c) nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania
lub składowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z
przepisami art. 25 ust. 6a;
2d) przekazywanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
przeznaczonych do składowania, do instalacji komunalnej niezgodnie z
przepisem art. 29a ust. 2;

Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, 
wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.


