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Szanowny Panie 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia br., znak: IOŚ.6232.5.2016 w sprawie 

zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzejmie informuję, 

co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości          

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) przez właściciela nieruchomości rozumie 

się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. Jednocześnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy wynika, że jeżeli nieruchomość jest 

zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, 

obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę 

mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Biorąc pod uwagę, iż przepisy rozdziału 3a Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają wszystkie 

obowiązki na właściciela nieruchomości, wówczas w przypadku nieruchomości 

zabudowanych budynkiem wielolokalowym należy przyjąć, że wszelkie obowiązki 

wynikające z tego rozdziału powinny być realizowane przez wspólnotę mieszkaniową albo 

spółdzielnię mieszkaniową, w tym obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz obowiązek złożenia deklaracji. Jednocześnie z art. 3b ustawy wynika,     

że osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal 

należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków 

właściciela nieruchomości wynikających z ustawy. Również wszelkie decyzje 

administracyjne powinny być adresowane do podmiotów władających nieruchomością.
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Mimo wielu zmian wprowadzonych w związku z nowym systemem gospodarki 

odpadami komunalnymi definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie – w myśl 

wspomnianego art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez 

właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W dotychczasowym stanie 

prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie 

odpadów komunalnych, z którego to obowiązku spółdzielnie jako właściciele nieruchomości 

się wywiązywały i nie kwestionowały dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości        

w rozumieniu ustawy. Dotychczasowy obowiązek posiadania umowy na pozbywanie się 

odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości, zawartej z podmiotem 

uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, został 

zastąpiony obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Nie zmienił się natomiast podmiot obowiązany do wypełnienia tego 

obowiązku. 

W związku z powyższym resort środowiska nie planuje zmiany przedmiotowych 

przepisów.

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/


