
ODPADY KOMUNALNE 

UCHWAŁY 





definicje definicje 

 odpady komunalne - rozumie 
się przez to odpady 
powstające w gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na 
swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów 
powstających w 
gospodarstwach domowych; 

 Odpady zielone - 
rozumie się przez to 
stanowiące części roślin 
odpady komunalne 
pochodzące z pielęgnacji 
terenów zieleni oraz 
targowisk, z wyjątkiem 
odpadów pochodzących 
z czyszczenia ulic i 
placów; 



definicje definicje 

 15b) (10) region 
gospodarki odpadami 
komunalnymi - rozumie 
się przez to określony w 
wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami 
obszar liczący co 
najmniej 150 000 
mieszkańców; regionem 
gospodarki odpadami 
komunalnymi może być 
gmina licząca powyżej 
500 000 mieszkańców; 

 15c) (11) regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 
komunalnych - rozumie się przez to zakład 
zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej 
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania 
odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 
120 000 mieszkańców, spełniający wymagania 
najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której 
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne 
przekształcanie odpadów lub: 

 a)  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze 
zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających 
się w całości lub w części do odzysku, 

 b)  przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich 
produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, spełniającego 
wymagania określone w przepisach odrębnych, 

 c)  składowanie odpadów powstających w procesie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych o pojemności 
pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy 
niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca 
w instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; 
 





 
Art. 9f.  

 
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. 
 



art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2011 r., nr 152, poz. 897 ze zm.) 

rady gmin są obowiązane podjąć, w terminie 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
uchwały, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. 
6l, art. 6n ust. 1 i art. 6r ust. 3 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 ze zm.),  



art. 22 ust. ustawy zmieniającej ustawę o 
czystości  

regulaminy utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia 

w życie ustawy zachowują moc do dnia 
wejścia w życie nowych regulaminów, nie 

dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane 

w zakresie upoważnienia zawartego w 
ustawie zmienianej w art. 1. 



2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy dotyczące (między innymi): 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości obejmujących: 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, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i 
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym, przy uwzględnieniu: 

 a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w 
gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

 b) (11) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

  

 



3) częstotliwości i sposobu pozbywania 
się odpadów komunalnych i 
nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów 
przeznaczonych do użytku 
publicznego; 
  
4) innych wymagań wynikających z 
wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami; 
  



ustanawiają selektywne zbieranie 
odpadów komunalnych obejmujące co 

najmniej następujące frakcje 
odpadów: papieru, metalu, tworzywa 

sztucznego, szkła i opakowań 
wielomateriałowych oraz odpadów 

komunalnych ulegających 
biodegradacji, w tym odpadów 
opakowaniowych ulegających 

biodegradacji; 
 
 



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; 

 



selektywne zbieranie - 
rozumie się przez to 

zbieranie, w ramach którego 
dany strumień odpadów, w 
celu ułatwienia określonego 

sposobu przetwarzania, 
obejmuje jedynie rodzaje 

odpadów charakteryzujące 
się takimi samymi 

właściwościami i takim 
samym charakterem; 



§ 3.  
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są, do prowadzenia 
selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z 
zastrzeżeniem pkt 2 - 12, 
2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 
3) zużytych baterii i akumulatorów, 
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
7) zużytych opon, 
8) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego, 
9) papieru i tektury, 
10) opakowań wielomateriałowych, w tym z tworzyw 
sztucznych i metali 
12) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym 
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz 
odpadów zielonych, 
 









Art. 6c.  
1. Gminy są obowiązane do 
zorganizowania odbierania 
odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują 

mieszkańcy. 
2. Rada gminy może, w 

drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego, 
postanowić o odbieraniu 

odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. 



Art. 6d.  
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować 

przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i 

zagospodarowanie tych odpadów. 

2. W celu zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
wyznaczenia punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad 
10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę 

stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale 
obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę 
mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie 

oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. 
3. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, przetargi, o 
których mowa w ust. 1, organizuje się dla każdego z wyznaczonych 

sektorów. 
 
 



  1. W przypadku nieruchomości, o której 
mowa w art. 6c ust. 1, opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn: 

  1) liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

  2) ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości, albo 

  3) powierzchni lokalu mieszkalnego 
 – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie 

art. 6k ust. 1. 
 
 
 



2. W przypadku nieruchomości, o której mowa 
w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić 

jedną stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego. 

 



1. Rada gminy, w drodze uchwały: 
1) dokona wyboru jednej z określonych w 

art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustali stawkę takiej opłaty; 
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności. 
3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli odpady komunalne są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny. 
 
 



   2. Rada gminy, określając stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod 
uwagę: 

  1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 
gminę; 

  2) ilość wytwarzanych na terenie gminy 
odpadów komunalnych; 

  3) koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, o których 
mowa w art. 6r ust. 2; 

  4) przypadki, w których właściciele 
nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w 
szczególności to, że na niektórych nieruchomościach 
odpady komunalne powstają sezonowo. 
 
 



Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z ….., 
Nr……, poz……) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm), Rada Gminy ……………. uchwala, 

co następuje: 

 



1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (od mieszkańca). 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w 
wysokości  … zł miesięcznie (od mieszkańca). 

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w 
wysokości  … zł miesięcznie (od mieszkańca) 

 
 
 



1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik: 
1) o pojemności 110 l – w wysokości  … zł 
2) o pojemności 120 l – w wysokości  … zł 
3) o pojemności ………………. 
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny ustala się 
niższą stawkę opłaty za pojemnik: 

1) o pojemności 110 l – w wysokości  … zł 
2) o pojemności 120 l – w wysokości  … zł 
3) o pojemności ………………. 

 



Rada gminy określi, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 

 

 



 1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia 
prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące 
sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera 
także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. 

 
 
 2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić 

wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 



Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego, 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. 
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