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Pan 
Wacław Gregorczyk
Burmistrz Gminy Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z pismem z dnia 16 listopada 2017 r. (znak: WFK.RP. 7031.2.14.2017) 

w sprawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz w związku z art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 oraz z 2016 r. poz. 1579), poniżej 

przekazuję stosowne informacje. 

Ad. 1.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

w którym nastąpiła zmiana. Przepis art. 6m ust. 2 ww. ustawy będzie odnosił się również 

do sytuacji opisanej w piśmie. Jeżeli właściciel nieruchomości zmienia swe dotychczasowe 

miejsce zamieszkania i na tej nieruchomości nie będzie nikt zamieszkiwał, wówczas również 

zgodnie z art. 6m ust. 2 ww. ustawy, powinna być złożona nowa deklaracja, w której 

wskazuje się, że na nieruchomości nikt nie zamieszkuje. 

Ad. 2.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni 

od dnia nastąpienia zmiany. Należy zwrócić uwagę na przepisy art. 6q ww. ustawy, zgodnie 
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z którym w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201, z późn. zm.). Zgodnie z art. 81 tej ustawy podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą 

skorygować uprzednio złożoną deklarację. Jednakże aby zapobiec przypadkom, w których 

właściciele nieruchomości składają korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na wiele miesięcy wstecz, zmieniając dane stanowiące podstawę 

naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym może 

powstać nadpłata (przy czym gmina w takim przypadku ma ograniczoną możliwość 

weryfikacji stanu faktycznego, przykładowo za rok czy pół roku wstecz), ograniczono 

w art. 6q ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach możliwość stwierdzania nadpłaty. Zgodnie z tym przepisem w przypadku złożenia 

korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie 

za miesiące, w których usługa była świadczona. Przy tym za świadczenie usługi uznać należy 

również gotowość do wykonania usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości działający na zlecenie gminy (np. podjechanie pod daną 

nieruchomość, zgodnie z harmonogramem odbierania odpadów). Jednakże należy przy tym 

zachować prawo właściciela nieruchomości do 14-dniowego złożenia korekty deklaracji 

w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6m ust. 2 ww. ustawy. 

W omawianym przypadku jest jeszcze możliwe rozważenie zastosowania przepisów 

o udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Właściciel nieruchomości mający 

zaległość podatkową może wnosić na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym 

o umorzenie zaległości podatkowej. Z kolei w określonych przypadkach organ podatkowy 

jest władny udzielić ulg z urzędu.

Ad. 3.

Do organu podatkowego należy ustalenie stanu faktycznego, w tym przeanalizowanie 

czy będzie miał zastosowanie art. 6i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach odnoszący się do uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w przypadku, w którym mieszkaniec zmienia miejsce zamieszkania 

(do innej gminy) w trakcie miesiąca. Należałoby ustalić wówczas datę i przyczynę zaistnienia 

zmiany. 

Ad. 4.
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Zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, 

o którym mowa w art. 6m ust. 2a ww. ustawy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje 

decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu. 

Decyzja ta wydawana jest za okres zamknięty odnoszący się do wstecznego okresu, w którym 

właściciel nieruchomości nie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości podanej w zawiadomieniu. Biorąc pod uwagę art. 6q ust. 1 ww. ustawy, w tym 

przypadku stosuje się art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

zgodnie z którym jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, 

że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, 

nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana 

w deklaracji, albo powstałego zobowiązania nie wykazano, organ podatkowy wydaje decyzję, 

w której określa wysokość zobowiązania podatkowego. W kontekście tego przepisu decyzję 

ustalającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy rozumieć jako 

decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego, tj. obejmującą okres wsteczny.

Ad. 5.

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zawiadomienia, 

o którym mowa w art. 6m ust. 2a ww. ustawy informuję, że zostanie ona przeanalizowana 

w toku prac nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

które są prowadzone obecnie w Ministerstwie Środowiska. Założyć należy, że projekt ten 

zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania w I kwartale 2018 r.

Niniejsza odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa, w szczególności nie jest 

prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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