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  USTAWA 
z dnia 13 września 1996 r. 

 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 

1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości 
dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń 
podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. 

2. Zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych regulują 
odrębne przepisy. 

 
Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone 

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, 
2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w 

rozumieniu przepisów o odpadach, 
3) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia 

zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy 
oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych 
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,  

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością, 

5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich 
powstawania. 

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla 
pojazdów asenizacyjnych, biorąc pod uwagę: 

1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy 
asenizacyjne,  

2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których 

ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości 
obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu 
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przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, 
poz. 388), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, 
określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych 
do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę: 

1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne, 
2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych, 
3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biolo-giczne 

procesy oczyszczania, 
4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem. 

 
Rozdział 2 

Zadania gmin 
 

Art. 3. 
1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań 

własnych gminy. 
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki 

niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 
1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 

i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez 
tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych, 

2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z 
innymi gminami: 

a) instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych,  

b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje 
nadmierne koszty,  

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok 
zwierzęcych lub ich części,  

d) szaletów publicznych, 
3) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w 

szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 
4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z 
chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych 
w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku, 

4) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w 
zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, 

5) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach, 

6) organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów 
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku 
oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w 
zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami, 

pkt 7 w ust. 2 w art. 3 
skreślony 
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 8) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych 
zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami 
podejmującymi działalność w tym zakresie, 

9) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt. 
3. Gminy prowadzą ewidencję: 

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania 
oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i 
sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu 
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

 
Art. 4. 

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora 
sanitarnego, ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i 
warsztatami naprawczymi, 

2) rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań 
dotyczących ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub 
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych 
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów 
jej przeprowadzania. 

 
Rozdział 3 

Obowiązki właścicieli nieruchomości 
 

Art. 5. 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
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1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w 
przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych, 

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, o której mowa 
w art. 4, oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami 
ustawy i przepisami odrębnymi; obowiązek ma odpowiednie zastosowanie 
także w przypadku gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach 
bezodpływowych, 

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny 
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, 

5) realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady gminy, o której 
mowa w art. 4. 

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy 
do kierownika budowy. 

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub 
oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do 
obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji 
publicznej. 

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do 
zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do 
tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z 
chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi 
publicznej, 

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub 
parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku. 

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione 
w ust. 1-4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i 
pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli 
gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów 
samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów 
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zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym 
chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji 
administracyjnej. 

 

Art. 6. 
1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 

ust. 1 pkt 3 obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług 
wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. 

1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych 
warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. 

2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z 
usług, o których mowa w ust. 1, obowiązki określone w art. 5 ust. 1 przejmuje w 
trybie wykonania zastępczego gmina. 

4. Rada gminy ustalając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe 
stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób 
selektywny. 

   

Art. 6a. 
1. Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców 

wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od 
właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 

2. Przejmując obowiązki rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli 
nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany za 
okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju odpadów 
komunalnych lub nieczystości ciekłych. Wysokość opłaty jest uzależniona od 
faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i 
funkcjonowania systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. Przy ustalaniu stawki opłat 
stosuje się art. 6 ust. 4. 

 

Art. 6b. 
Ustalając opłaty, o których mowa w art. 6a, rada gminy określa terminy ich 
uiszczania. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu 
ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

ust. 5 w art. 6 
skreślony 
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Rozdział 4 

Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług 
 

Art. 7. 
1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
 - wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 
2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki 

techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o której mowa w ust. 1. 
3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa i podaje do publicznej wiadomości 

wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług określonych w ust. 1. Wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta może określić obszar, na którym usługi te mają być 
świadczone. 

4. W przypadku określenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na 
której części gminy usługi mogą być świadczone, wybór podmiotu 
świadczącego te usługi na danym terenie następuje w drodze przetargu 
publicznego. 

5. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy 
działalność, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie 
mają obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą 
spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń. Gminną jednostką 
organizacyjną w rozumieniu przepisu jest także spółka prawa handlowego, w 
której gmina posiada przeważające udziały. 

6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. 

 
Art. 8. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, 
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności, 
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o 

zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, 
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania 

przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,  
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności, 
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz 

zamierzonego czasu jej prowadzenia. 

Administrator
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2. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość 
ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien 
udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. 

   
Art. 9. 

1. Zezwolenie powinno określać: 
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorcy, 
2) przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem, 
3) termin podjęcia działalności,  
4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem, 
5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, 
6) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym 

wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony 
środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji 
działalności objętej zezwoleniem. 

1a. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 
powinno określać dodatkowo miejsca odzysku lub unieszkodliwienia odpadów 
komunalnych lub nieczystości ciekłych. 

1b. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
1c. Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 

jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami 
ciekłymi: 

1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi, 
2) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, 
3) jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami. 

2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim 
warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego 
zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania 
nadal narusza te warunki, organ może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez 
odszkodowania. 

3. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania 
określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i 
ochrony środowiska. 

4. Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób 
wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3. 

ust. 3 w art. 8 
skreślony 
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Rozdział 5 

Przepisy karne 
 

Art. 10. 
1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia 

- podlega karze aresztu lub karze grzywny. 
2. Kto nie wykonuje obowiązków  wymienionych w art. 5 ust. 1 

- podlega karze grzywny. 
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków 

określonych w uchwale rady gminy wydanej na podstawie art. 4 ustawy. 
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 

Rozdział 6 
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe 

 
Art. 11. 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 
1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się art. 57; 
2) w art. 58: 

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "i art. 57", 
b) skreśla się pkt 3. 

 
Art. 12. 

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 
13, poz. 74, Nr 58, poz. 261 i Nr 106, poz. 496) w art. 7 w ust. 1 w pkt 3: 

a) po wyrazach "utrzymania czystości" dodaje się wyrazy "i porządku", 
b) wyraz "utylizacji" zastępuje się wyrazem "unieszkodliwiania". 

 
Art. 13. 

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność, na którą 
zgodnie z art. 7 wymagane jest uzyskanie zezwolenia, są zobowiązane uzyskać 
stosowne zezwolenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. 
 

Art. 14. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. 
 


