
 

 

PROBLEMY PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE OPŁAT 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Kolejne nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powodują nowe wątpliwości 

związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mimo upływu lat nadal mamy 

problem ze zdefiniowaniem pojęcia „właściciel nieruchomości”, czy „nieruchomości”. Systematycznie 

pojawiają się niezwykle ważne dla praktyki, wyroki sądów administracyjnych i rozstrzygnięcia RIO, 

które pogłębiają chaos prawny. Kolejnym problemem są masowe podwyżki opłat, które wiążą się 

z tylko pozornie prostą procedurą zawiadomienia o wysokości nowej opłaty. Orzecznictwo wskazuje 

na poważne konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomień. Wiele 

samorządów weryfikuje obowiązującą na ich terenie metodę obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i zastanawia się nad nową, lepszą metodą. Pierwsze gminy decydują się 

nawet na mix metod, tak, aby uszczelnić system i uniknąć podwyżek opłat. W związku z tym 

proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego omówione zostaną przepisy ustawy dotyczące 

kwestii opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz pojawiające się problemy w tym 

zakresie. 

 
 
CELE I KORZYŚCI: 

• Kompleksowa i praktyczna analiza nowych i kluczowych przepisów ustawy dotyczących opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o najnowsze orzecznictwo. 

• Wskazanie najczęstszych problemów i niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących opłaty 

śmieciowej. 

• Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na pytania: 
- W jaki sposób obliczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 

- Jak egzekwować opłatę śmieciową? 

- Na czym polega zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 

- Jakie są konsekwencje niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych? 

 

PROGRAM: 
1. „Najlepsza” metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Regulacje dotyczące deklaracji: 

• Terminy składania deklaracji. 

• Z których elementów deklaracji należy zrezygnować? 

• Problem tzw. deklaracji „zerowej” kończącej naliczanie opłaty. 

3. Konsekwencje zmiany metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Konsekwencje zmiany stawki opłaty śmieciowej: 

• Egzekwowanie opłaty śmieciowej, wynikającej z zawiadomienia nie zawierającego pouczenia, 

że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
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• Zawiadomienie właściciela nieruchomości zamiast konieczności złożenia nowej deklaracji przez 

właścicieli nieruchomości. 

• Konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomienia. 

• Skutki zmiany stawki opłaty śmieciowej dla wydanych wcześniej decyzji określających. 

• Koszty administracyjne zmiany stawki. 

5. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 

• Kontrola posiadania kompostowników przydomowych (co to jest kompostownik?) 

• Postępowanie w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia. 

• Egzekwowanie opłaty śmieciowej po utracie prawa do zwolnienia. 

6. Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych: 

• Stawka opłaty podwyższonej. 

• Obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne. Jak je weryfikować? 

• Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

7. Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

• Specyfika danej metody naliczania opłaty a postepowanie dowodowe. 

• Zależne od stanu faktycznego sprawy formy rozstrzygnięcia (m.in. możliwe sentencje). 

• Praktyczne porady, jak napisać uzasadnienie spełniające wymogi art. 210 § 1 i § 4 o.p. 

8. Definicja właściciela nieruchomości: 

• Jak definiować nieruchomość w rozumieniu ustawy? 

• Kto musi składać deklarację? 

• Czy można odwoływać się do pojęcia „właściciel części nieruchomości”? 

• Co zrobić z deklaracją złożoną przez osobę, która nie jest właścicielem nieruchomości? 

• Rozliczenia indywidualne w budynkach wielolokalowych. 

9. Zaległość i nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

• Generalny zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. 

• Od kiedy obowiązuje zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny i jakiego okresu dotyczy? 

• Odmowa wszczęcia postępowania dla wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą z decyzji określającej. 

 
ADRESACI: 
Pracownicy urzędów gmin/miast zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 
PROWADZĄCY:  
Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (proceduje w zakresie obowiązków m.in. 

nadzoru nad egzekucją administracyjną, w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości  

i porządku w gminach, odpadów, ochrony środowiska). Wykładowca, prowadzący szkolenia na 

terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję 

administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji 

administracyjnej. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Problemy praktyczne dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
9 lutego 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 732 983 894, fax: (42) 288 12 86 

szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl  
do 5 lutego 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze 

przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. 

Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej ______________ 


