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Pan
Jacek Czapiewski
Zastępca Burmistrza 
Gmina Bytów

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z pismem z dnia 6 listopada br. (znak: RO.6232.1.72.2017.JC) w sprawie 

podjęcia prac zmierzających do zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz mając na uwadze art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123), poniżej 

przedstawiam stosowne informacje.

Na wstępie należy zauważyć, że głównym celem wprowadzonych przepisów ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289) jest uniezależnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej 

przez właściciela nieruchomości od ilości wytwarzanych odpadów, aby zapobiec praktykom 

niezgodnego z prawem pozbywania się odpadów komunalnych przez mieszkańców. 

W początkowej fazie projektowania nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi naliczana opłata miała być uzależniona od liczby osób w gospodarstwie 

domowym, natomiast w trakcie prac parlamentarnych dodano metody od ilości zużytej wody, 

powierzchni lokalu mieszkalnego i od gospodarstwa domowego. 

W przypadku, gdy rada gminy, w drodze uchwały, wybierze metodę ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody, wówczas w gestii gminy 

jest wybór sposobu określenia ilości zużytej wody. Ze względu na fakt, że ustawa nie określa 

wprost, iż ma to być ilość zużytej wody na podstawie odczytu z urządzenia pomiarowego, 

możliwe jest określenie zużytej wody z danej nieruchomości na podstawie przeciętnej 

normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym zgodnie 
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z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). Wówczas możliwe jest 

również określenie wieloletniego okresu obowiązywania obliczonej stawki.

Ponadto informuję, że rada gminy, zgodnie z art. 6n ust. 2 ww. ustawy, może określić 

wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas, gmina ustalając stawkę opłaty może 

zamieścić w ww. wykazie dokumentów jednostkowy średni wskaźnik zużycia wody jako 

informację na podstawie, której dokonuje weryfikacji złożonych deklaracji. Przy czym, 

wykorzystanie wskaźnika zużycia wody, który wynika z danych statystycznych zakładów 

wodociągowych stanowi informację bardziej wiarygodną niż inny wskaźnik nie oparty 

na danych, które można zweryfikować.

Niemniej jednak, jeżeli zużycie wody jest metodą problemową, rada gminy powinna 

rozważyć wybór innej metody, bądź połączenia metod na mocy art. 6k ust. 1 pkt 1 

ww. ustawy. 

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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