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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach w Trybunale Konstytucyjnym
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana dalej „ustawą”. Niniejsza no-
welizacja ma przełomowe znaczenie, gdyż dokonuje próby wdrożenia dyrektyw europejskich, 
ale także wzbudza wiele kontrowersji.

The Act on Keeping Gminas Clean 
in the Constitution Tribunal

An amendment to the Act on Keeping Gminas Clean of 13 September 1996, hereinafter the “Act,” be-
came effective on 1 January 2013. The amendment is a breakthrough as it attempts to implement not 
                                                            just European Directives but it also raises considerable controversy.
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Nowelizacja ustawy dokonuje w zakresie swojej 
regulacji próby wdrożenia następujących dyrek-

tyw europejskich:

1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. doty-
czącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. 
WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);

2) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 
1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. 
WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);

3) dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dy-
rektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30);

Przyjęte przez ustawodawcę zmiany w obowiązują-
cych przepisach w głównej mierze nakładają na gmi-
ny nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. 
Ponadto regulują warunki wykonywania działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
udzielenia zezwoleń, jak i dokonują zmian w zakresie 
obowiązków właścicieli nieruchomości.

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego

Po wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego 
powyższych zmian pojawiło się szereg kontrowersji 
w zakresie zgodności przyjętych rozwiązań z Konsty-
tucją. Efektem takiego stanu rzeczy jest złożenie do 
Trybunału Konstytucyjnego wniosków, o zbadanie 
zgodności z ustawą zasadniczą, budzących najwięcej 
wątpliwości przepisów ustawy. 

Rada Miejska Inowrocławia jako pierwsza złożyła 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie 
zgodności art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w zakresie, w jakim nakłada 
na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowią-
zek zorganizowania przetargu na odbieranie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo 
przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych od-
padów, oraz art. 6e ustawy z art. 2, art. 9, art. 16 ust. 
2, art. 91 ust. 3, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji 
RP oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu 
Lokalnego. 

Kolejne sprawy zostały wniesione przez Radę Miejską 
Świdnika oraz grupy posłów z klubów parlamentar-
nych Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej i Ruchu Palikota, którzy z kolei wnieśli 
o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 6k, art. 6l, 
art. 6d ust. 1 i 6e, art. 6h, art. 6m, art. 6j ust. 2a oraz 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Co wzbudza najwięcej kontrowersji? 

Wśród samorządów najwięcej kontrowersji wzbu-
dzają przepisy art. 6d ust. 1 ustawy, które nakładają 
na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zorgani-
zowania przetargu na odbieranie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na 
odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów oraz 
art. 6e, które z kolei przewidują, iż spółki z udziałem 
gminy mogą odbierać odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości na zlecenie gminy, w przypadku, 
gdy zostały wybrane w drodze przetargu. 

W ocenie samorządowców tak sformułowane prze-
pisy ustawy w istocie ograniczyły możliwość reali-
zacji przez gminę jej zadań własnych wynikających 
z ustaw o gospodarce komunalnej i o finansach 
publicznych. Ponadto wskazują również, iż przy-
jęte rozwiązania są sprzeczne z zasadą wynikającą 
z prawa zamówień publicznych, zgodnie z którą gmi-
na, wykonując zadania własne z zakresu gospodar-
ki komunalnej za pomocą spółki prawa handlowego 
utworzonej przez tę gminę, nie stosuje przepisów po-
wyższej ustawy. 

Ogromne wątpliwości budzą również przepisy art. 
6h ustawy, które w rzeczywistości wprowadzają 
nową kategorię daniny publicznej w postaci opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 
217 Konstytucji wprost stanowi, iż nakładanie podat-
ków, innych danin publicznych, określanie podmio-
tów, przedmiotów opodatkowania i stawek podat-
kowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń 
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków 
następuje w drodze ustawy. Z kolei przepisy ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w obowiązującym kształcie pozwalają na przeniesie-
nie istotnych elementów opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do aktu o randze niższego 
rzędu. Charakter prawny opłaty jako daniny publicz-
nej wielokrotnie był przedmiotem wypowiedzi Try-
bunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 8 grud-
nia 2008 r., sygn. akt K 7/08 sędziowie Trybunału 
wskazali, iż wyliczenie w art. 217 Konstytucji należy 
rozumieć jako nakaz uregulowania ustawą wszyst-
kich istotnych elementów stosunku daninowego, do 
których zaliczają się m.in.: określenie podmiotu oraz 
przedmiotu opodatkowania, stawek podatkowych, 
zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii 

podmiotów zwolnionych od podatku. Trybunał Kon-
stytucyjny podkreślał również, iż wyliczenie zawarte 
w art. 217 Konstytucji nie ma charakteru wyczer-
pującego, co oznacza, że wszystkie istotne elementy 
stosunku daninowego powinny być uregulowa-
ne bezpośrednio w ustawie, zaś do unormowania 
w drodze rozporządzenia mogą zostać przekazane tyl-
ko te sprawy, które nie mają istotnego znaczenia dla 
konstrukcji danej daniny. Uzasadniając stanowisko 
w tej mierze, Trybunał Konstytucyjny odwołał się do 
swojego najwcześniejszego orzecznictwa, w którym 
wypracowana została zasada, zgodnie z którą sprawy 
istotne z punktu widzenia założeń ustawy nie mogą 
być przekazywane do uregulowania w aktach wyko-
nawczych (por. wyrok TK z 16 czerwca 1998 r., sygn. 
U 9/97, OTK ZU nr 4/1998, poz. 51). 

Wnioskodawcy skarżący ustawę do Trybunału Kon-
stytucyjnego wskazują również, iż kwestionowane 
przepisy ustawy naruszają podstawowe zasady wyra-
żone w Konstytucji tj. m.in. zasadę demokratycznego 
państwa prawa, zasadę samodzielności samorządu, 
zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego 
prawa, czy też zasadę dostatecznej określoności i ja-
sności przepisów prawa.

Obecnie Trybunał Konstytucyjny rozpatruje przedło-
żone wnioski i należy spodziewać się, iż w przeciągu 
następnych kilku miesięcy organ ten podejmie sto-
sowne kroki do pełnego rozstrzygnięcia zaistniałych 
wątpliwości. Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyj-
nego w istotny sposób wpłynąć mogą na diametralną 
zmianę nowego porządku prawnego gospodarki od-
padami komunalnymi, uregulowanego kwestionowa-
nymi przepisami ustawy.

Podsumowanie

Reasumując należy wskazać, iż zastrzeżenia budzi nie 
tyle sama zmiana systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, co możliwość realizacji zadań przez gmi-
nę przy poszanowaniu podstawowych zasad państwa 
prawnego. Powyższe wątpliwości co do zgodności 
części przepisów ustawy z Konstytucją, a po części 
także wadliwa i trudna interpretacyjnie konstrukcja 
tego aktu spowodowały, iż tylko niewielka część gmin 
w Polsce na dzień dzisiejszy pomyślnie przeprowadzi-
ła przetargi na wywóz odpadów komunalnych i pod-
jęła uchwały o wysokości stawek za ich odbiór, pomi-
mo konieczności ich wdrożenia już od 1 lipca 2013 r. 


