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Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Piotra Ciszewskiego.  

 

Jednocześnie informujemy, że szkolenia Piotra Ciszewskiego, dotychczas organizowane przez inne firmy 

szkoleniowe  -  obecnie będzie organizować WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 
 

Temat szkolenia: 
  

GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI     

-  KOMPLEKSOWE ZMIANY  
 

Termin szkolenia: 6 LISTOPADA 2019 r., GODZ. 10.00 - 15.00 
 

Miejsce: OLSZTYN, VILLA PALLAS ul. Żołnierska 4 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. ISTOTNE  ZMIANY W ORGANIZACJI ODBIERANIA ODPADÓW - NOWE OBOWIĄZKI GMIN I 

WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI, NAŁOŻONE  USTAWĄ  ZMIENIAJĄCĄ  Z  DNIA 19 LIPCA 2019 R. 
 

II. KOMPLEKSOWE  ZMIANY W ZAKRESIE OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI - 

WPROWADZONE  PRZEZ  USTAWĘ  ZMIENIAJĄCĄ  Z  DNIA  19 LIPCA 2019 R. 
 

III. ZMIANY W DEKLARACJACH I ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 4 MAJA 2019 R. - W ZAKRESIE RODO.  
 

IV. PRZEDSTAWIENIE  NOWYCH WZORÓW UCHWAŁ, PISM I DECYZJI W ZAKRESIE OPŁAT - 

UWZGLĘDNIAJĄCYCH  ZMIENIONE  PRZEPISY.  
 

Adresaci  szkolenia: 
 

1) Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz skarbnicy i sekretarze gmin i miast. 

2) Pracownicy urzędów gmin i miast oraz jednostek organizacyjnych gmin  – zajmujący się odpadami 

komunalnymi i opłatami za gospodarowanie odpadami. 

3) Członkowie zarządów i pracownicy związków międzygminnych – zajmujący się odpadami komunalnymi i 

opłatami za gospodarowanie odpadami. 
 

Szczegółowy program  szkolenia: 
 

I. ISTOTNE  ZMIANY W ORGANIZACJI ODBIERANIA ODPADÓW  -  NOWE OBOWIĄZKI GMIN I 

WŁAŚCICIELI   NIERUCHOMOŚCI,  NAŁOŻONE  USTAWĄ  ZMIENIAJĄCĄ  Z  DNIA 19 LIPCA 2019 R. 

1. Nowa ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Wprowadzenie powszechnego obowiązku selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli 

nieruchomości - reguły i terminy wprowadzenia tego obowiązku. 

3. Nowe obowiązkowe i fakultatywne elementy regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.  

4. Możliwość wprowadzenia obowiązku kompostowania odpadów, wpływającego na zwolnienie z opłaty - 

zasady zgłaszania i funkcjonowania kompostowników. 

5. Rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych przez PSZOKi - wprowadzenie możliwości odpłatnego 

przyjmowania niektórych odpadów. 

6. Wprowadzenie prawa właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do wyłączenia się z systemu 

gospodarowania odpadami. 

7. Zmiany w udzielaniu zamówień publicznych na odbieranie odpadów - problem dotychczasowych umów w 

kontekście obowiązku selektywnego zbierania odpadów. 

8. Zmiany w zakresie minimalnej częstotliwości odbierania odpadów. 

9. Zmiany w rejestrowaniu podmiotów odbierających odpady komunalne. 

10. Zaostrzenie zasad przekazywania niesegregowanych odpadów przez podmiot odbierający.  

11. Odstąpienie od zasady regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - nie będą już 

regionalne. 
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12. Pozostałe zmiany w: osiągnięciu poziomów recyklingu, sprawozdawczości, kontroli przestrzegania ustawy i 

karach pieniężnych. 

13. Przepisy przejściowe ustawy zmieniającej - regulujące terminy i zasady obowiązywania nowych rozwiązań 

prawnych. 
 

II. KOMPLEKSOWE  ZMIANY W ZAKRESIE OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI - 

WPROWADZONE  PRZEZ  USTAWĘ  ZMIENIAJĄCĄ  Z  DNIA  19 LIPCA 2019 R. 

1. Możliwość stosowania kilku kryteriów różnicujących stawki opłaty na terenie gminy i związku - w 

poszczególnych gminach. 

2. Uchylenie dotychczasowego sposobu obliczania ryczałtowej opłaty od domków letniskowych - maksymalną 

stawkę opłaty określa ustawa. 

3. Wyłączenie rodzinnych ogrodów działkowych z opłaty ryczałtowej - opłata wg  pojemników.  

4. Wprowadzenie maksymalnej stawki opłaty za pojemnik na nieruchomościach niezamieszkałych. 

5. Procedura wydawania decyzji określającej podwyższoną opłatę w razie niedopełnienia obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów.  

6. Obowiązkowa uchwała określająca podwyższoną stawkę opłaty za odpady niesegregowane - od 

dwukrotnej do czterokrotnej wysokości stawki podstawowej. 

7. Określanie zasad ustalania ilości zużytej wody - w przypadku wyboru tej metody dla ustalania stawek opłat. 

8. Kompostowniki: deklarowanie, udzielanie zwolnień, kontrole i procedura pozbawiania zwolnień z tytułu 

kompostowania. 

9. Zmiany w terminach i zasadach składania oraz treści deklaracji o wysokości opłaty - możliwość złożenia 

kilku deklaracji na nieruchomości wielolokalowe. 

10. Rozszerzenie treści zawiadomienia wysyłanego po zmianie stawek opłat o pouczenie egzekucyjne, które 

stanowi podstawę wystawienia tytułu egzekucyjnego - już bez decyzji. 

11. Obowiązek założenia odrębnego rachunku bankowego na opłaty za gospodarowanie odpadami. 

12. Zmiany w zasadach wykorzystania dochodów z tytułu opłaty przez gminy. 

13. Możliwość upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do załatwiania spraw z zakresu opłat. 

14. Przepisy przejściowe ustawy zmieniającej - regulujące terminy i zasady obowiązywania nowych rozwiązań 

prawnych. 
  

III. ZMIANY W DEKLARACJACH I ORDYNACJI PODATKOWEJ OD 4 MAJA 2019 R. - W ZAKRESIE RODO  

1. Obowiązek rozszerzenia objaśnień do deklaracji o klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych - w zakresie art. 13 RODO. 

2. Rozszerzenie treści wezwania strony i innych osób, stosowanego na podstawie Ordynacji podatkowej - o 

informacje określone w art. 13 RODO. 

3. Obowiązek organu przekazywania informacji o przetwarzaniu danych osobowych - przy pierwszej 

czynności skierowanej do strony w postępowaniu podatkowym. 

4. Zakres i sposób stosowania RODO przy innych działaniach, wykonywanych na podstawie Ordynacji 

podatkowej.  
 

IV. PRZEDSTAWIENIE  NOWYCH WZORÓW UCHWAŁ, PISM I DECYZJI W ZAKRESIE OPŁAT - 

UWZGLĘDNIAJĄCYCH  ZMIENIONE  PRZEPISY  

1. Przykładowe wzory uchwał rad gmin i zgromadzeń związków międzygminnych: 

a) regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

b) dokonanie wyboru metody ustalania opłaty i ustalenie stawek tej opłaty na nieruchomościach 

zamieszkałych oraz stawek za pojemnik lub worek na nieruchomościach niezamieszkałych, 

c) określenie ryczałtowej stawki opłaty od domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-

wypoczynkowych, 

d) zwolnienie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, kompostujących odpady, 

e) określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty, 

f) upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej gminy do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu opłat, 

g) określenie częstotliwości odbierania odpadów i sposobu świadczenia usług przez PSZOKi, 

h) postanowienie o odpłatnym odbieraniu odpadów z działalności rolniczej przez PSZOKi.  
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2. Przykładowe wzory pism i decyzji w sprawie określenia opłaty w podwyższonej wysokości - w przypadku 

niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów. 

3. Przykładowe wzory wezwań do złożenia nowych deklaracji przez właściciela nieruchomości - w związku z 

obowiązkową segregacją i zmianą terminu składania nowej deklaracji. 

4. Przykładowe wzory dokumentów dotyczących oględzin kompostowników - u właścicieli nieruchomości 

korzystających ze zwolnienia. 

5. Przykładowe wzory pism i decyzji w sprawie stwierdzenia utraty prawa do zwolnienia - w razie 

nieprawidłowości w kompostowaniu odpadów. 

6. Przykładowe wzory pism i decyzji zawierających klauzulę informacyjną RODO. 

7. Przykładowe wzory pozostałych uchwał, pism i decyzji w zakresie spraw, które nie zostały zmienione. 
 

V. PRZEDSTAWIENIE AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH  I RIO W ZAKRESIE 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI. 
 

 VI. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.  
 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu – w formie wydruku,  

2) akty normatywne, wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i RIO oraz przykładowe wzory 

dokumentów (uchwał, pism, postanowień i decyzji - które należy zastosować w związku ze zmianami) - 

w formie elektronicznej.  

 

Prowadzący:  Piotr Ciszewski 

Dotychczasowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie 

tworzenia i analizy uchwał i innych dokumentów oraz doradztwa w tematyce powyższego szkolenia, a także prowadzenia 

szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu, m.in. podatków i opłat lokalnych, procedury podatkowej, pomocy 

publicznej i opłat za gospodarowanie odpadami. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena: 300 zł   (brutto)  

(obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, serwis kawowy, obiad). 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 
 

UWAGA !!! Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 3 dni roboczych przed 

szkoleniem 

AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 
(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:  

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/

