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Ministerstwo Środowiska 

Departament Gospodarki Odpadami 
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

W związku z istniejącymi wątpliwościami przy poborze opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 
13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i różnymi 
interpretacjami pojawiającymi się w tym zakresie, uprzejmie proszę o pomoc 
i wyjaśnienie poniżej przedstawionych wątpliwości:

1. Czy w przypadku gdy właściciel nieruchomości zmienia swe dotychczasowe 
miejsce zamieszkania i tym samym jego nieruchomość (objęta dotychczas przez 
niego deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
staje się niezamieszkała, ma obowiązek powiadomienia w terminie 14 dni 
burmistrza o całkowitym wygaśnięciu obowiązku z tytułu opłaty (stosownie do 
treści art. 6m ust 2 w/w ustawy), czy też obowiązek zgłoszenia tego faktu nie 
obciąża jednak właściciela, gdyż właściciel nie ma już obowiązku złożenia nowej 
deklaracji (o której mowa w art. 6m ust 2 w/w ustawy), gdyż musiałaby to być 
deklaracja zerowa? Jak w tej sytuacji winno wyglądać postępowanie i jaki 
ewentualnie dokument winien zatem złożyć właściciel nieruchomości a także jaki 
dokument księgowy winien stanowić podstawę do „ograniczenia” wcześniejszej 
deklaracji i dotychczasowych przypisów księgowych?
Art. 6m ust 2 w/w ustawy brzmi -  „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”.

2. Czy w wyżej opisanym przypadku, właścicielowi nieruchomości przysługuje 
jednak zwrot nadpłaty (wbrew art. 6q ust 3) jeśli dokonał zapłaty za miesiące, w 
których nieruchomość była już niezamieszkała, ale nie zgłosił faktu opuszczenia 
nieruchomości w terminie 14 dni, gdyż nie ciążył na nim obowiązek złożenia 
nowej deklaracji czyli deklaracji zerowej?

3. Czy z uwagi na treść art. 6i ust 2 w/w ustawy, który stanowi -  „W przypadku gdy 
w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część



miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania -  począwszy od miesiąca 
następnego, po którym nastąpiła zmiana” -  organ podatkowy jest obowiązany do 
ustalenia czy nowy mieszkaniec przybył z innej gminy (gdyż wówczas jego 
obowiązek uiszczenia opłaty w naszej gminie powstaje od następnego miesiąca 
po zamieszkaniu „u nas”), czy też przyjechał z zagranicy ( wtedy obowiązany jest 
do zapłaty już za miesiąc w którym zamieszkał w naszej gminie -  zgodnie z art. 
6m ust 2 w/w ustawy, który stanowi - „Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana”?

4. W sytuacji gdy nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. od stycznia 2017r.), a właściciel nieruchomości mimo 
otrzymanego zawiadomienia początkowo reguluje należność w wymaganej 
wysokości, a następnie w kolejnych okresach zmiennie wywiązuje się z 
obowiązku uiszczania opłaty (raz płaci, to znów powstaje zaległość), to czy 
burmistrz w momencie pojawienia się pierwszych zaległości winien wydać tylko 
raz decyzję określającą od miesiąca stycznia 2017r. nową wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z zawiadomieniem), 
zaznaczając w treści uzasadnienia decyzji, w których dotychczas okresach 
właściciel wywiązał się z opłaty we właściwej wysokości, a w których nie, czy też 
burmistrz (chcąc regularnie egzekwować opłatę tj. po każdym terminie płatności) 
winien wszczynać postępowania i wydawać kolejne decyzje określając dla 
miesięcy w których jest zaległość, wysokość opłaty?

5. Czy możliwa jest zmiana zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, zgodnie z którą od zawiadomienia o którym mowa w art. 6m ust 2a w/w 
ustawy właścicielowi nieruchomości przysługiwałoby odwołanie, a w przypadku 
gdy zawiadomienie to stało się ostateczne, to stanowiłoby podstawę do egzekucji 
zaległości z tytułu opłaty? Rozwiązanie takie uprościłoby znacząco postępowanie 
wierzyciela w przypadku konieczności wszczęcia przymusowej egzekucji 
administracyjnej.

Mając na uwadze dbałość o rzetelne przestrzeganie przepisów prawnych jak
również działając w interesie naszych mieszkańców, raz jeszcze bardzo proszę o
pomoc w rozwiązaniu opisanych wątpliwości.
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