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Szanowny Panie Ministrze

Zwracam się do Pana z prośbą rozważenia podjęcia prac zmierzających do korekty 
w treści ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Owa zmiana miała by polegać na takim dostosowaniu ustawy, aby 
ograniczyć obowiązki mieszkańców tych gmin, w których przyjęto wnoszenie opłat za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów wyliczanej według metody w oparciu o ilość zużytej wody 
z danej nieruchomości.

W gminie Bytów przyjęto sposób naliczania opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów, 
jaka wymieniona została w art. 6j ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, tj. wyliczanej w oparciu o ilości zużytej 
wody z danej nieruchomości. Podstawą naliczenia stawki opłaty na każdy kolejny rok 
kalendarzowy jest wartość określająca roczne zużycie wody na nieruchomości wyposażonej 
w wodomierz za okres od 1 grudnia roku poprzedzającego rok miniony do 30 listopada roku 
minionego. W praktyce w deklaracji na rok 2018, mieszkańcy gminy będą wykazywali zużycie 
wody za okres od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Płatność w/w opłaty ustalono w sposób 
miesięczny, w równych 12 ratach, co wylicza się w składanej deklaracji. Wysokość opłaty 
uiszczanej miesięcznie, jest zatem w każdym roku zmienna, ponieważ zależna jest od faktycznego 
zużycia wody.

Stosownie do art. 6m ust. 1 ustawy, 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. Zgodnie 
z ust. Id tego art., wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty 
deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
z zastrzeżeniem art. 6o. Jak cytuje ust. 2 art. 6m, 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.

W dalszej części art. 6m ust. 2a określa, że w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku 
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Przepis ten daje 
zatem możliwość wysłania zawiadomienia, ale tylko w przypadku zmiany wysokości stawki, 
a nie zmiany podstawy naliczenia opłaty.

Zgodnie z treścią ustawy, burmistrz nakłada obowiązek uiszczania opłaty decyzją. Sytuacja 
taka wystąpić może w dwóch przypadkach, tj. określonej w art. 6m ust. 2b oraz 
w art. 6o ust. 1 ustawy:

1. art. 6m ust. 2b; w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, 
o którym mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą 
wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

2. art. 6o ust. 1; w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione 
szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze.
Pomimo istnienia w/w przepisów, gdzie organ może mieć dostęp do informacji

0 wysokości zużycia wody, występują znaczne utrudnienia dla mieszkańców z tytułu corocznego
obowiązku składania deklaracji dla potrzeb zagospodarowania odpadów, bowiem przepisy te nie 
upoważniają burmistrza do wysłania zawiadomienia (o którym w art. 6m ust. 2a) bądź wydania 
decyzji wymiarowej (w trybie art. 6m ust. 2b lub art. 6o ust.l). W sytuacji, gdy organ jest 
w posiadaniu danych o wysokości zużycia wody na każdej nieruchomości, jakie udostępnia 
organowi spółka Wodociągi miejskie sp. z o.o., dokonująca sprzedaży wody
1 odczytu liczników wody, nie istnieje możliwość zwolnienia mieszkańców z obowiązku składania 
corocznych deklaracji. W takiej sytuacji, mieszkaniec jest obowiązany do złożenia pierwszej 
deklaracji zgłaszającej obowiązek wystąpienia opłaty i corocznego składania deklaracji na 
kolejne okresy rozliczeniowe. Takie uciążliwości nakładane na mieszkańca są niecelowe i dlatego 
winno się zmierzać wszelkimi możliwymi narzędziami do ograniczenia koniecznych czynności, do 
jakich jest on zobowiązany.

Można założyć, że podobnie jak w sytuacji wymienionej w art. 6m ust. 2a ustawy, 
w przypadku gdy znana jest burmistrzowi zmienna ilość zużytej wody (informacja 
z Wodociągów miejskich sp. z o.o.) i tym samym występuje obowiązek naliczenia innej opłaty 
miesięcznej, burmistrz mógłby zawiadomić właściciela nieruchomości o wysokości opłaty. 
W takim też przypadku, zgodnie z treścią obowiązującego przepisu, właściciel nieruchomości nie 
byłby obowiązany do złożenia nowej deklaracji, a jedynie do uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
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W załączeniu zamieszczono propozycję zmiany ustawy, która pozwoli organowi samorządowemu 
ułatwić, a przede wszystkim odbiurokratyzować, czynność związaną z deklarowaniem 
i uiszczaniem należnej opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów.

Ewentualnym rozwiązaniem, w przypadku odrzucenia zawartej w piśmie propozycji, jest 
takie dostosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby dać 
organowi kompetencję do wydania decyzji wymiarowej, która w miejsce uciążliwego składania 
corocznej deklaracji, pozwoli właściwemu organowi samorządowemu wymierzyć wysokość 
należnej opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów.

W przypadku braku akceptacji w/w propozycji, proszę o przeanalizowanie obowiązujących 
w w/w zakresie przepisów i wskazanie ewentualnego innego sposobu, który uwolni mieszkańców 
od corocznego uciążliwego obowiązku składania deklaracji.

Z poważanien

Jacek Czapiewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
2. a/a
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Ustawa 
z dnia...............

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6j po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
"2b. W przypadku przyjęcia metody wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o której w ust. 1 pkt 2, dane o ilości zużytej wody z danej nieruchomości, będą każdorazowo 
udostępniane wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta przez właściwy podmiot świadczący 
zaopatrzenie w wodę.
2) w art. 6m:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. 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, 
z zastrzeżeniem ust. 2c. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
"2c. 1. W przypadku przyjęcia metody wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której w art. 6j ust. 1 pkt 2, po uzyskaniu informacji zgodnie z art. 6j. ust. 
2b i wskazującej ilość zużytej wody z danej nieruchomości, będącej podstawą wyliczenia 
opłaty na następny okres, wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela 
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej 
jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości, ustalonej zgodnie z art. 6j ust. 2b 
i stawki opłaty. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do 
złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości podanej w zawiadomieniu.
2. W przypadku nie przyjęcia treści zawiadomienia, o którym w pkt 1, właściciel 
nieruchomości w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, składa nową 
deklarację wskazującą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."

c) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
"2b. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, 
o którym mowa w ust. 2a lub 2c bez złożenia nowej deklaracji, o której w ust. 2c pkt 2, 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, 
stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu."

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


