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Szanowny Panie Prezesie,

Odpowiadając na petycję z dnia 18 sierpnia 2016 r. (znak: L.dz. 6094/2016) dotyczącą 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) w zakresie odbierania odpadów na terenie Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w stosunku do 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gmina może 

postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach (przy czym 

może też taką uchwałę podjąć w stosunku do wszystkich lub tylko niektórych kategorii 

nieruchomości). Ponieważ nieruchomości z domkami letniskowymi i inne wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe zasadniczo stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, od woli rady gminy zależy objęcie ich zorganizowanym przez gminę systemem 

odbierania odpadów komunalnych. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie definiuje pojęcia domku 

letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku 

z powyższym pojęciom tym należy nadać znaczenie przyjęte w języku potocznym. Domki letniskowe 

nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych, tylko do celów związanych 

z wypoczynkiem. Inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią 

dosyć otwartą kategorię nieruchomości, o zaliczeniu do której decydują pełnione przez te 

nieruchomości funkcje. Mieszczą się tu np. ogródki działkowe (zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.)), których 

podstawowym celem jest m.in. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa 

poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych. Zatem w opinii Ministerstwa Środowiska 

ogródki działkowe należy zaliczyć do nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona ustawą 

z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
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niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dała możliwość ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

od nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z tym że przepis ten dotyczy nieruchomości, w stosunku do 

których rada gminy podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych na podstawie art. 6c ust. 2. 

Wprowadzenie opłaty ryczałtowej wynikało z licznych skarg ze strony samorządów odnośnie braku 

możliwości wyegzekwowania opłat od właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Jeżeli rada gminy podejmie na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy uchwałę obejmującą 

nieruchomości, na których są domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe – jest obowiązana także uchwalić ryczałtową stawkę opłaty dla takich 

nieruchomości (zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

W przypadku gdy rada gminy takiej uchwały nie podejmie – właściciele tych nieruchomości są 

obowiązani do pozbywania się odpadów poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana za rok od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i stanowi iloczyn średniej ilości 

odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w art. 6j ust. 3b, na obszarze gminy, 

wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 (jest to stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności). 

Wprowadzenie tego przepisu miało ułatwić ustalanie opłaty – ma ono mieć charakter ryczałtowy bez 

ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów na 

niej czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów.

W przypadku ogrodów działkowych średnia ilość odpadów przeliczona na liczbę pojemników 

może zostać ustalona z uwzględnieniem liczby działek i terenu ogólnego. Zgodnie z ustawą 

o rodzinnych ogrodach działkowych przez rodzinny ogród działkowy należy rozumieć wydzielony 

obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek 

i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę 

ogrodową. Działka to podstawowa jednostka przestrzenna rodzinnego ogrodu działkowego, której 

powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służąca zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny 

w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. Istotą opłaty ryczałtowej jest 

ustalenie rocznej stawki za odebranie odpadów komunalnych z uwzględnieniem liczby niezbędnych 

do ich zebrania i odebrania pojemników ustalonych w oparciu o regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy.  

Dotychczas stosowany system powiązania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z masą wytworzonych odpadów rodził ryzyko szukania oszczędności i skutkował nielegalnym 

pozbywaniem się odpadów. Skutki takich działań prowadziły do degradacji środowiska naturalnego 

(dzikie wysypiska, zaśmiecone rowy i pobocza, wypełnione odpadami kosze na przystankach 
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komunikacyjnych, odpady spalane w domowych piecach c.o.) i były negatywnie odczuwane przez 

wszystkich obywateli. 

Jednakże w przypadku, gdy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe jest uchwalana przez radę gminy niezgodnie z art. 6j ust. 3c ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, bez uwzględnienia kryteriów określonych w ustawie, w oderwaniu 

od kosztów odebrania i zagospodarowania odpadów z wyżej wymienionych nieruchomości, 

właściciele nieruchomości objętych opłatą ryczałtową mogą wezwać radę gminy do usunięcia 

naruszenia prawa, a następnie zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 101 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Środowiska docierają sygnały 

świadczące o tym, że ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe w pewnych przypadkach może być ustalana niezgodnie z art. 6j ust. 3c 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do resortu przekazano również pismo 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów dotyczących odbierania odpadów 

komunalnych z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. W związku z powyższym zagadnienie 

opłaty ryczałtowej jest obecnie analizowane pod kątem potrzeby wprowadzenia zmian prawnych w 

tym zakresie. Przeanalizowane zostaną również informacje przekazane przez pana Prezesa. 

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/


