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Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych 
gminy. 

 
Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, w tym:  
- tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie 
gminy; 
- zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
- obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 
- nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych 
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
 
Tryb realizacji: 
- czynności cywilnoprawne  
- czynności administracyjnoprawne 



  

1 lipca 2013 roku 

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 
Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o 
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
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Właściciele nieruchomości zamieszkałych są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której 
są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata 
administracyjnoprawna). 
 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 
 
W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, 
na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. 
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. 
 
W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowią dochód związku międzygminnego w całości lub w części odpowiednio do zakresu 
przejętych zadań. 

 
W takim przypadku, organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków 

egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zarząd związku 
międzygminnego. 
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Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
3) obsługi administracyjnej tego systemu. 

 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 
Rada gminy mo że określić, w drodze uchwały stanow iącej akt prawa miejscowego, 

rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gmin ę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysoko ść cen za te usługi. 

(art. 6r ust. 4 ucpg). 
 
Czynności o charakterze cywilnoprawnym opodatkowane VAT, jednakże dające gminie prawo 
odliczenia VAT przy nabyciu towarów i usług. 



  

Gmina jako podatnik VAT  

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy VAT), 
bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
 

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urz ędów obsługuj ących te 
organy  w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji 
których zostały one powołane, z wyłączeniem czynno ści wykonywanych na podstawie 
zawartych umów cywilnoprawnych. 
 
Gmina zatem będzie podatnikiem VAT w zakresie czynności realizowanych w ramach stosunków 
zobowiązaniowych (umów cywilnoprawnych) – jak pozostali przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą.  
 
Gmina nie b ędzie podatnikiem VAT w zakresie zada ń własnych realizowanych w oparciu o 
władztwo administracyjne. 



  

Zasady odliczenia VAT  

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane – przez podatnika VAT - do 
wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z 
tytułu nabyć towarów i usług udokumentowanych fakturami. 
 
Podatnikowi VAT nie przysługuje natomiast prawo odliczenia VAT w zakresie nabycia towarów i 
usług służących działalności wyłączonej z systemu VAT (niepodlegających opodatkowaniu VAT). 
 
Gmina nie będzie miała prawa odliczenia VAT w zakresie wydatków związanych wyłącznie z 
działaniami, które realizowane są w oparciu o czynności administracyjnoprawne (np. których 
należność stanowi opłatę publicznoprawną). 
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