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Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na interpelację Pana Posła Krzysztofa Paszyka z dnia 19 grudnia 
2016 r., znak: K8INT8817, w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.), 
uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Artykuł ten dodany ustawą z dnia 28 
listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) daje możliwość ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty od nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, do których zalicza 
się ogródki działkowe. Wynika to z faktu, że 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 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) podstawowymi celami rodzinnego ogrodu 
działkowego jest m.in. zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa 
poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych). Przed dodaniem art. 6j ust. 3b do 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rodzinne Ogrody Działkowe również 
musiały uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



Odnosząc się do kwestii różnego traktowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
przez gminy należy zwrócić uwagę, że przepis ten dotyczy nieruchomości, w stosunku do 
których rada gminy podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych na podstawie art. 6c 
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy 
w stosunku do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gmina ma możliwość 
przejęcia odbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach. 
Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. dodany został również art. 6c ust. 3, zgodnie z którym rada 
gminy może ww. uchwałę podjąć w stosunku do wszystkich lub tylko niektórych kategorii 
nieruchomości.

Oznacza to, że od woli rady gminy zależy objęcie nieruchomości, o których mowa 
w art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zorganizowanym przez 
gminę systemem odbierania odpadów komunalnych lub nie, w związku z czym nie ma 
uzasadnienia dla zmiany przedmiotowego artykułu.

Może więc mieć miejsce sytuacja, w której gmina, w zależności od przyjętych 
rozwiązań, włączyła lub nie Rodzinne Ogrody Działkowe do „systemu gminnego”. 
W przypadku takiego włączenia rada gminy jest zobowiązana określić ryczałtową stawkę 
opłaty dla tego typu nieruchomości. 

W świetle obowiązujących przepisów, nie ma możliwości wykluczenia Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych z obowiązku ustalenia ryczałtowej stawki opłaty, jeżeli podjęta 
została uchwała, na podstawie art. 6c ust. 2 ww. ustawy uwzględniająca tego typu 
nieruchomości.

W kwestii wsparcia poselskiego projektu ustawy, realizującego postulaty 
działkowców w przedmiotowym zakresie resort środowiska nie może takiego wsparcia 
zadeklarować bez zapoznania się z ww. projektem ustawy.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się 
prace nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których 
zostanie przeanalizowana poruszone przez Pana Posła kwestie.
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