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Adrianna Ogonowska 

Zadania gminy o charakterze prorodzinnym  

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

1. Wprowadzenie

Gmina jako „właściciel” odpadów komunalnych414 realizuje różnego rodzaju 

zadania dotyczące gospodarowania nimi, czyniąc to w celu utrzymania czystości 

i porządku w granicach swojego terytorium. Poniższe rozważania stanowią próbę 

odnalezienia wśród takich zadań, zadań o charakterze prorodzinnym. W rezultacie 

analizie zostaną poddane wybrane kategorie zadań realizowanych przez gminę, 

aby sprawdzić czy jakiekolwiek z nich mają na celu dodatkowo dobro rodziny. 

Jeżeli tak, to czy służą rodzinie w sposób pośredni czy bezpośredni. 

Oddziaływanie bezpośrednie jest równoznaczne z postawieniem rodziny 

w sytuacji korzystniejszej względem innym grup niebędących rodzinami, 

natomiast oddziaływanie pośrednie jest związane z poprawą komfortu życia 

rodziny poprzez poprawę czystości, bezpieczeństwa i porządku w otoczeniu, 

w którym rodzina funkcjonuje.  

Utrzymanie czystości i porządku celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb 

wspólnoty stanowi obowiązkowe zadanie własne gmin, co wynika z art. 7 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym415. Zasady i sposób 

wykonywania tych zadań określa natomiast ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach416 wymieniając szereg zadań gmin

związanych z analizowaną kwestią. Należy wskazać, że A. Barczak bazując na 

414 Por. A. Barczak, (w:) Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty 

materialne i finansowe, A. Barczak, E. Kowalewska, Warszawa 2015, s. 100; M. Górski, 
Odpowiedzialność prawna gmin. Postępowanie z odpadami komunalnymi, „Przegląd Komunalny” 

2013, nr 9, s. 18-20; B. Rakoczy, Utrzymanie czystości i porządku w gminach w prawie polski, 

Warszawa 2013, s. 65 – 68. 
415 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.; Por. A. Szewc, (w:) Ustawa o samorządzie 

gminnych. Komentarz, A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Warszawa 2012, s 130 – 145. 
416 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm., dalej: „u.c.p.g.”. 
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podziale zadań ochronnych zaproponowanym przez M. Górskiego417 wyodrębniła 

siedem grup zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: zadania 

organizatorskie, zadania prawodawcze, zadania finansowe, zadania kontrolno-

nadzorcze, zadania informacyjno-edukacyjne, zadania analityczno-

sprawozdawcze oraz zadania rejestrowe418. Z uwagi na ograniczone ramy 

niniejszego artykułu, poniższe rozważania zostały ograniczone wyłącznie do 

przeanalizowania wybranych zadań o charakterze organizatorskim oraz 

finansowym. To właśnie te dwie grupy zadań wydają się mieć największe 

znaczenie z punktu widzenia rodziny.  

 

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym 

Warto zaznaczyć, że już samo gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w pewnym stopniu dotyczy rodzin i jest z nimi związane. Zgodnie bowiem z art. 

3 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach419, odpady komunalne 

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. Koncentrując się na pochodzeniu odpadów  

z gospodarstw domowych należy wskazać, że ustawodawca do pojęcia 

„gospodarstwo domowe” odwołuje się nie tylko w przywołanej powyżej definicji 

odpadów komunalnych, ale również w u.c.p.g. Jednak żaden z tych aktów 

prawnych nie definiuje tego pojęcia. Definicja legalna gospodarstwa domowego 

znajduje się natomiast w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych420. Zgodnie z nią jest to gospodarstwo prowadzone przez osobę 

ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal 

                                                           
417 M. Górski, Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony środowiska a nowy podział 

kompetencji terenowych organów administracji publicznej, „Ochrona środowiska. Prawo i Polityka” 
1998, nr 4, s 15 i n. 

418 A. Barczak, (w:) Zadania samorządu terytorialnego…, s. 48 i 100; A. Barczak, Model 

gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawno porównawcza, Szczecin 
2013, s. 187.  

419 Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm., dalej: „u.o.”. 
420 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 966. 
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albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi 

osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do 

zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Prima facie zauważalna 

jest specyfika tej definicji i stworzenie jej wyłącznie na potrzeby tego aktu 

prawnego. Jednak należy dostrzec jej związek z funkcjonowaniem rodziny, co jest 

istotne z punktu widzenia niniejszych rozważań. Związek ten potwierdzają 

również inne definicje gospodarstwa domowego wynikające chociażby  

z Encyklopedii PWN421, która przez gospodarstwo domowe rozumie jednostki lub 

grupy osób razem zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się, powiązanych 

ze sobą najczęściej więzami rodzinnymi. Konkludując należy wskazać, że zespół 

osób stanowiących gospodarstwo domowe zazwyczaj stanowi rodzinę.  

Z punktu widzenia utrzymania czystości i porządku w gminach, warto 

zaznaczyć, że pojęcie gospodarstwa domowego należy wiązać  

z nieruchomościami zamieszkałymi przez mieszkańców. W przypadku tylko 

takich nieruchomości, rada gminy może bowiem uchwalić jedną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego422. 

Pomimo trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu pojęcia „mieszkaniec”423 nie 

budzi wątpliwości fakt, że mieszkańcami nieruchomości zamieszkałej mogą być 

członkowie rodziny. Rodzina staje się obiektem zainteresowania prawa,  

                                                           
421 A. Krupa, D. Kalisiewicz (red.), Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1999, s. 266. 
422 Artykuł 6 j ust. 2 u.c.p.g. 
423 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.  

Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm., dalej: k.c.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z punktu widzenia regulacji 
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi ma natomiast znaczenie przebywanie na 

konkretnej nieruchomości, a nie jedynie w danej miejscowości. To z bytowaniem na terenie konkretnej 

nieruchomości wiąże się bowiem powstawanie odpadów komunalnych. Ponadto, pod tym względem 
utrzymania czystości i porządku w gminach bez znaczenie pozostaje również zamiaru stałego pobytu 

osoby, które jest istotnym elementem definicji z k.c. Najpopularniejszą definicją pojęcia „mieszkaniec” 

przyjmowaną w praktyce jest definicja zawarta w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 
lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, 

s. 14), zgodnie z którą mieszkańcem jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania 

rozumiane jako miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, 
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami  

u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi (J. Klata,  

M. Kuźniak (red.) Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin, Warszawa 2012,  
s. 61 – 64; M. Kropiewnicka, Zasady odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na gruncie 

znowelizowanej ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Przegląd Prawa Ochrony 

Środowiska” 2012, nr 4, s. 52-54). 
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gdy zostaje założona przez zawarcie małżeństwa. Warto dodać, że małżeństwo 

jako trwały i legalny związek kobiety i mężczyzny cechuje wspólność fizyczna, 

duchowa i gospodarcza424. Ostatnia z wymienionych – wspólność gospodarcza – 

przejawia się przede wszystkim w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa 

domowego, które zaspokaja potrzeby bytowe małżonków425. W związku  

z powyższym funkcjonowanie rodziny związane jest z gospodarstwami 

domowymi, w których powstają odpady komunalne. Konkludując należy 

wskazać, że sprawne zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi przez gminy poprawia również pośrednio funkcjonowanie rodzin. 

W rezultacie działania podejmowane na korzyść mieszkańców są jednocześnie 

działaniami podejmowanymi na korzyść rodzin.  

 

3. Zadania finansowe gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Zadania finansowe gminy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 

koncentrują się na określeniu jednolitych zasad finansowania tych czynności 

poprzez ustalenie przez radę gminy stosownej opłaty. Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi to należność publicznoprawna, która stanowi dochód 

gminy lub dochód związku międzygminnego w całości lub w części, odpowiednio 

do zakresu przejętych zadań. Należy wskazać, pomimo charakteru 

ekwiwalentności za wykonane czynności, nie stanowi ona ceny za świadczenie 

usługi426. Do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami zostali zobowiązani 

właściciele nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy oraz wyjątkowo 

właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. W przypadku pierwszych z wymienionych nieruchomości, 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub  

                                                           
424 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 24. 
425 Ibidem, s. 66 – 67.  
426 A. Barczak, E. Kowalewska, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Acta Iuris 

Stetinensis” 2014, nr 835, s. 41. 
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3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały przez radę gminy. Należy 

również zaakcentować istnienie czwartej metody, o której wspomniano na 

początku niniejszego opracowania, zgodnie z którą rada gminy może uchwalić 

jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego. Warto dodać, że na obszarze jednej gminy dopuszczalne jest 

stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat. W literaturze przedmiotu 

podkreśla się brak jednej uniwersalnej metody, która pozwoliłaby na 

proporcjonalne finansowanie przez wytwórców odpadów kosztów 

gospodarowania nimi. Natomiast metodom wskazanym powyżej wielu autorów 

zarzuca nieprecyzyjność, a czasami wręcz kuriozalność427. Odnosząc się do 

nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców należy wskazać, że w takim 

przypadku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na 

danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

ustalonej przez radę gminy w drodze uchwały. 

Warte uwagi są również kryteria brane pod uwagę przez radę gminy podczas 

ustalania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zalicza się do nich: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość 

wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których 

właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie (sezonowo). 

Ponadto, 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. 

                                                           
427 Por. Ibidem, s. 32 – 33; E. Górnicki, Dwa światy – dwa modele – jedna opłata, „Przegląd 

Komunalny” 2012, nr 10, s. 56.  
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Należy wskazać, że ustawodawca określił maksymalne stawki opłat za 

zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny428. Ponadto 

gminy zostały zobowiązane do określenia wyższych stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w taki 

sposób zbierane i odbierane429. W rezultacie ustawodawca promując selektywne 

zbieranie poprzez ulgi fiskalne poprawia poziom ochrony środowiska. Pośrednio 

pozytywnie oddziałuje na czystość środowiska życia mieszkańców,  

w tym również rodzin.  

Warto podkreślić, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec w przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. Natomiast w przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne wspomniany 

obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały 

odpady komunalne. 

Analizując finansowe kwestie związane z tematem niniejszych rozważań, 

należy zwrócić uwagę na uregulowanie zawarte w art. 6 k ust. 4 u.c.p.g. Zgodnie 

z brzmieniem przywołanego w poprzednim zdaniu przepisu rada gminy, w drodze 

uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie  

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny430. W rezultacie wspomniana 

możliwość zwolnienia dotyczy rodzin w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.k.d.r. 

Rozwiązanie to obowiązuje w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2016 r. 

Należy zaznaczyć, że w sposób bezpośredni stawia ono rodzinę w lepszej sytuacji 

niż grupy mieszkańców nieruchomości ze sobą niespokrewnionych.  

Z punktu widzenia niniejszych rozważań istotne jest również uregulowanie, 

zgodnie z którym środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 

                                                           
428 Artykuł 6k ust. 2 a u.c.p.g.; por. M. Ofiarska, Z Ofiarski, Finansowe podstawy systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) Prawne i organizacyjne obowiązki gmin  
w postępowaniu z odpadami komunalnymi, M Górski, K. Nowacki (red.), Wrocław 2012, s. 196 – 198. 

429 Z. Bukowski, Prawo gospodarki odpadami, Poznań 2014, s. 148. 
430 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm., dalej: u.k.d.r. 
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mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania nimi. Natomiast, jak wynika z art. 6r 

ust. 1aa u.c.p.g., z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:  

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych; 

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

3) obsługi administracyjnej tego systemu; 

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Konstatując, należy wskazać, że ustalenie i pobór opłaty przez gminy powinno 

pozwolić na sfinansowanie sprawnego funkcjonowania całego systemu 

gospodarowania odpadami431. To z kolei przyczynia się do utrzymania czystości  

i porządku w granicach jej terytorium. Niemniej jednak wysokość opłaty powinna 

być uznawana przez społeczeństwo za uzasadnioną w myśl zasady 

„zanieczyszczający płaci”432. W rezultacie jedynym obowiązkiem mieszkańców 

nieruchomości, będących wytwórcami odpadów jest uiszczenie omawianej opłaty. 

Ciężar skonstruowania i sfinansowania systemu odbioru od nich odpadów 

spoczywa natomiast na gminie. Jednocześnie w przypadku mieszkańców 

nieruchomości tworzących rodziny, można dostrzec pozytywny wpływ tego 

zadania o charakterze finansowym na jej funkcjonowanie, gdyż poprawia się jej 

komfort życia poprzez poprawę czystości, bezpieczeństwa i porządku w jej 

otoczeniu.  

 

 

                                                           
431 P. Korzeniowski wskazuje na istnienie niebezpieczeństwa, że system opłat nie zaspokoi w pełni 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji dochodzi najczęściej do ustalenia 

opłat na wysokim poziomie, co może zniechęcić mieszkańców do przestrzegania obowiązującego 
prawa (P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno – 

prawne, Łódź 2014, s. 469). 
432 Ibidem. 
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4. Zadania organizatorskie gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Zadania organizatorskie gminy dotyczące gospodarowania odpadami 

komunalnymi stanowią najliczniejszą grupę zadań. Dlatego też, poniżej 

omówione zostaną wyłącznie te, które w ocenie autora są najistotniejsze z punktu 

widzenia życia mieszkańców poszczególnych nieruchomości, czyli kwestie 

związane z ustanowieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

odbiorem tych odpadów oraz ustanowieniem ich selektywnego zbierania.  

W pierwszej kolejność należy zwrócić uwagę na obowiązek gminy wynikający 

z art. 3 ust. 2 pkt 3 u.c.p.g. w postaci objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

W rezultacie w każdej gminie musi zostać stworzony system organizacyjno-

techniczny, który dałby możliwość prawidłowego zagospodarowania odpadów 

komunalnych bez powodowania nieuzasadnionych kosztów433. Sprawne i należyte 

funkcjonowanie tego systemu jest istotne dla mieszkańców danej gminy,  

gdyż wytwarzane przez nich odpady komunalne nie będą powodowały zagrożenia 

ani dla nich ani dla środowiska. Zorganizowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi jest procesem złożonym z wielu czynności434,  

w tym również związanych z wydawaniem licznych aktów normatywnych lub 

aktów administracyjnych kształtujących sytuację innych uczestników systemu435.  

Należy wskazać, że obowiązkiem gminy jest objęcie systemem właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców (art. 6c ust. 1 u.c.p.g.). 

Natomiast inaczej sytuacja wygląda względem nieruchomości, których nie 

                                                           
433 W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2012, s. 107. 
434 Zalicza się do nich przykładowo przeprowadzanie przez gminę przetargów na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (albo przetargów na odbieranie  

i zagospodarowanie tych odpadów) oraz budowę, utrzymywanie i eksploatację regionalnych instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych, a także liczne działania prawodawcze, np. podjęcie przez 

radę gminy uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 lub uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 

435 M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego 

prawa wewnętrznego, Poznań 2005, s. 166. 
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zasiedlają mieszkańcy, ale powstają na nich odpady komunalne. W takim 

przypadku rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od takich osób 

(art. 6c ust. 2 u.c.p.g.). Do tej kategorii zaliczono przede wszystkim nieruchomości 

służące do użytku publicznego oraz służące działalności gospodarczej436.  

Jeżeli rada gminy wyda wspomnianą uchwałę, cały obszar gminy zostaje objęty 

nowym systemem. Należy wskazać, że podmioty nieobjęte w ten sposób 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę realizują 

obowiązek pozbycia się odpadów komunalnych poprzez zawarcie umowy  

z właściwym podmiotem, zapłacenie za usługę oraz właściwe udokumentowanie 

tych czynności (art. 6 ust. 1 – 4a u.c.p.g.). W odniesieniu do właścicieli 

nieruchomości, którzy nie zawarli umów o odbiór odpadów komunalnych lub 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych, obowiązek zorganizowania ich 

odbierania ciąży na gminie. Realizuje ona wówczas ten obowiązek w formie 

decyzji administracyjnej wydawanej z urzędu przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta (art. 6 ust. 6 - 10 u.c.p.g.). 

Reasumując, warto podkreślić, że o wykonaniu analizowanego obowiązku 

organizatorskiego w postaci zorganizowania systemu postępowania z odpadami 

komunalnymi można mówić dopiero wtedy, gdy system ten obejmie wszystkich 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy437. 

W rezultacie każdy właściciel takiej nieruchomości musi stać się częścią systemu, 

aby ochrona środowiska przed działalnością uciążliwą była kompleksowa  

i skuteczna. Pomocne w ustaleniu wszystkich właścicieli nieruchomości danej 

gminy są różnego rodzaju rejestry i ewidencje (np. ewidencja gruntów  

i budynków) oraz istnienie obowiązku składania deklaracji dotyczącej wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi438. W konsekwencji, każdy 

właściciel nieruchomości zostaje objęty systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, przez co rodzina lub rodziny zamieszkujące na terenie danej 

                                                           
436 B. Dziadkiewicz, Zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Poradnik ze wzorami 

dokumentów, Warszawa 2011, s. 79. 
437 B. Rakoczy, Utrzymanie czystości i porządku…, s 77. 
438 Ibidem. 
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nieruchomości wytwarzające na niej odpady komunalne są zwolnione z usuwania 

odpadów we własnym zakresie. Jednolite zasady i objęcie nimi wszystkich 

nieruchomości pozwalają na łatwiejsze utrzymanie czystości i porządku w gminie, 

poprawiając przy tym komfort życia mieszkańców. 

Jak już wspomniano, kluczowym elementem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, jest ciążący na gminach obowiązek odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Należy wskazać, że skorelowane są  

z nim również inne obowiązki tej jednostki samorządu terytorialnego.  

Jednym z nich jest obowiązek organizowania przetargu na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie  

i zagospodarowanie tych odpadów oraz zawarcia z podmiotami wybranymi w ten 

sposób umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Warto przywołać wyrok NSA z dnia 

24 września 2014 r.439, w którym podkreślono, że obowiązek przeprowadzenie 

przetargu występuje również, gdy zadania w zakresie odbierania/odbierania  

i gospodarowania miałaby wykonywać gminna jednostka organizacyjna 

przekształcona w spółkę utworzoną przez gminę. Ponadto należy podkreślić,  

że przetarg może dotyczyć tylko odbierania odpadów od właścicieli 

nieruchomości lub odbierania i zagospodarowania odpadów. Natomiast  

w przypadku samego gospodarowania odpadami brak jest podstaw prawnych do 

organizowania przetargu, nawet jeżeli zadania te ma wykonywać spółka 

utworzona przez gminę440.  

W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości możliwy jest podział obszaru gminy na sektory. Może tego 

dokonać rada miny liczącej ponad 10 000 mieszkańców w drodze uchwały, 

stanowiącej akt prawa miejscowego. Kryteriami branymi pod uwagę podczas 

wydawania wspomnianej uchwały są: liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia na 

                                                           
439 Wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r., II OSK 1314/14, LEX nr 1506477.  
440 Szerzej na ten temat: W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, 

Warszawa 2016, s. 244 – 256. 
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danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.  

Przywołane powyżej rozwiązania prawne dotyczące odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości mają na celu zapewnienie braku 

konieczności pozbywania się odpadów na własną rękę przez mieszkańców 

nieruchomości. Przekazywanie odpadów podmiotom świadczącym usługi  

w zakresie ich odbierania znacznie zmniejsza ryzyko zachowań groźnych dla 

środowiska i ludzi w nim żyjących, takich jak chociażby wyrzucanie odpadów do 

lasów lub podrzucanie ich innych mieszkańcom.  

Ostatnim zadaniem organizatorskim gminy, które zostanie poddane pod 

rozważania z uwagi na jego korzystny wpływ na funkcjonowanie rodzin,  

jest obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

tworzenia punktów ich selektywnego zbierania. Selektywne zbieranie musi 

obejmować co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa 

sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji. Ustawodawca wskazuje również, że punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych mają zapewnić przyjmowanie co najmniej 

takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane 

i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne441. Należy wskazać, że gmina jest 

obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub 

gminami. W rezultacie sposób zorganizowania selektywnej zbiórki zależy od 

poszczególnych gmin, których głównym celem jest zrealizowanie recyklingu 

określonych strumieni odpadów442. Jednak powinny one uwzględnić również 

                                                           
441 Punkty selektywnego zbierania będą musiały zapewnić również przyjmowanie odpadów 

komunalnych, które zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska wydanym na podstawie 
art. 4a u.c.p.g. (jednak dotychczas nie zostało ono wydane).  

442 M Górski, Wybrane zagadnienia prawne z zakresu podstępowania z odpadami,  

(w:) Zarządzanie gospodarką odpadami. Technologiczno – organizacyjne aspekty gospodarowania 
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konieczność zapewnienia łatwego dostępu do punktów selektywnego zbierania 

dla wszystkich mieszkańców. Dzięki temu gminom łatwiej jest dążyć do osiągania 

określonych w art. 3b u.c.p.g. poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku, będących wyznacznikiem dobrego stanu 

środowiska i otoczenia, w który żyją rodziny. 

 

5. Podsumowanie 

Na zakończenie należy podkreślić, że już samo gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, z uwagi na definicję legalną tych odpadów, w pewnym stopniu 

dotyczy rodzin i jest z nimi związane. Dlatego sprawne zorganizowanie systemu 

gospodarowania nimi przez gminy pośrednio poprawia również funkcjonowanie 

rodzin. 

Tytułem podsumowania należy wskazać, że zarówno wśród zadań  

o charakterze finansowym i organizatorskim pojawiają się takie,  

które podejmowane są na rzecz rodziny. Jednak w większości przypadków dobro 

rodziny jest jedynie dodatkowym celem realizowanych zadań.  

W takich przypadkach do poprawy komfortu życia rodziny dochodzi poprzez 

poprawę czystości, bezpieczeństwa i porządku w otoczeniu, w którym rodzina 

funkcjonuje.  Bezpośrednie postawienie jej w lepszej sytuacji niż grupy osób ze 

sobą niespokrewnionych występuje w przypadku zadań finansowych pod postacią 

możliwości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

rodzin wielodzietnych.  

W rezultacie należy wywnioskować, że rodzina jako grupa mieszkańców danej 

nieruchomości nie jest traktowana korzystniej na gruncie u.c.p.g. niż grupa 

mieszkańców nią niebędąca. W zakresie utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, które związane jest z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

nie przysługują jej specjalne uprawnienia, ulgi lub zwolnienia (poza jedną 

fakultatywną możliwością zwolnienia rodzin wielodzietnych, która została 

wspomniana powyżej).  

                                                           
odpadami, S. Zabawa (red.), Poznań 2013 s. 35; M. Górski, Sposób prowadzenia przez gminę 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, „Odpady i Środowisko” 2015, nr 4 (94), s. 54.  
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THE TASKS OF MUNICIPALITIES FOR FAMILIES IN MATTERS 

OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT 

 

 SUMMARY 

The article relates to issues of municipal waste management in 

the municipalities and the actions taken for the benefit of families. It should be 

pointed out, that municipalities carry out a lot of tasks in the range of municipal 

waste management. These tasks are contained in the Act on maintaining 

cleanliness and order in municipalities. The article presents the reflections on the 

selected tasks in municipal waste management: financial tasks and organizational 

tasks. The intention of the author of the article is to present how these tasks impact 

on families. It is important to underline that the tasks can impact directly on 

families or can only improve public order and safety in the municipalities. 

The author analyzes the legal status on 1st January 2017, using not only the 

basic acts concerning municipal wastes, but also referring to the doctrine and the 

judicature, which refers factually to the subject of this study.  
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