
 
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia ON-LINE: 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

I NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI PRZEZ GMINY 
 

Termin szkolenia:  
 

27 kwietnia 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I GMIN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. 
 

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA OPŁAT ZA ODBIERANIE ODPADÓW POZA GMINNYM 

SYSTEMEM GOSPODAROWANIA I ZA POZBYWANIE SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. 
 

III. WYMIERZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W RAMACH GMINNEGO 

SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI. 
 

IV. PRZEDSTAWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. 
 

 

Adresaci szkolenia: 
 

1) Skarbnicy i sekretarze miast i gmin, 

2) Pracownicy urzędów miast i gmin – zajmujący się gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz 
nadzorem nad pozbywaniem się przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych.  

 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

 
 

I. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I GMIN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ORAZ POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH: 

1. Zakres obowiązków właścicieli nieruchomości, gmin, zarządców dróg i wykonawców robót 

budowlanych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.  

2. Obowiązki właścicieli nieruchomości  w  zakresie wyposażenia i utrzymania w czystości pojemników 

do zbierania odpadów - zasady przejęcia tych obowiązków przez gminę. 

3. Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości. 

4. Prawidłowy sposób przydomowego kompostowania bioodpadów – obowiązki gminy w tym zakresie. 

5. Zasady przyłączania się właścicieli nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, wyposażania 

nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

6. Warunki wymagane do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

– przedstawienie wzoru obowiązkowej uchwały w tym zakresie. 

7. Zasady i procedura wydawania i cofania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez 

gminę – przedstawienie wzorów dokumentów i decyzji. 

8. Kwestia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wybudowania przydomowej oczyszczalni 

ścieków. 

9. Sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych  -  dokumentowanie tego obowiązku przez 

właścicieli nieruchomości. 

10. Ewidencjonowanie i kontrola gminy funkcjonowania zbiorników bezodpływowych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków i oddawania odpadów komunalnych w ramach umów. 

11. Nadzór wójta gminy nad realizacją powyższych obowiązków - wydawanie decyzji nakazujących 

właścicielom wykonanie tych obowiązków w razie ich niewykonania. 



 
 

 

12. Sposób realizacji decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązków - w 

zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. 
 

II.  ZASADY FUNKCJONOWANIA OPŁAT ZA ODBIERANIE ODPADÓW POZA GMINNYM SYSTEMEM 

GOSPODAROWANIA I ZA  POZBYWANIE SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH: 

1. Obowiązek zawierania umów przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów i na pozbywanie 

się nieczystości ciekłych - dokumentowanie opłacania opłat. 

2. Górne stawki opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych - wzór uchwały rady 

gminy. 

3. Realizacja obowiązku gminy zorganizowania odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych - w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów. 

4. Zasady i procedura wydawania decyzji w sprawie wprowadzenia obowiązku ponoszenia opłat przez 

ww. właścicieli nieruchomości – przedstawienie wzorów decyzji. 

5. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej opłaty - zasady jego stosowania. 

6. Okres obowiązywania decyzji i przesłanki jego przedłużenia. 

7. Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej do ww. decyzji. 
 

III. WYMIERZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W RAMACH GMINNEGO SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI: 

1. Sposób obejmowania właścicieli nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami – w ramach 

gminnego systemu gospodarowania odpadami. 

2. Właściciele obowiązkowo i fakultatywnie włączani do gminnego systemu – zasady wystąpienia z tego 

systemu. 

3. Reguły wprowadzania metod i stawek opłat za gospodarowanie odpadami. 

4. Opłata i wprowadzanie zwolnienia z tytułu dokonywania kompostowania bioodpadów. 

5. Zasady obejmowania opłatą właścicieli w drodze deklaracji, decyzji i zawiadomienia o wysokości 

stawki – przedstawienie wzorów dokumentów i decyzji. 

6. Procedura obowiązkowego wymierzenia opłaty w podwyższonej wysokości w razie niedokonywania 

segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości 
 

IV. PRZEDSTAWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. 
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.  
 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na 

ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 

1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu; 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) wybrane aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych; 

4) przykładowe wzory: uchwał rad gmin, pism, wezwań, decyzji i innych dokumentów - niezbędnych 

do wykonania szkolonego tematu w praktyce -  

– w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych z zakresu, m.in. podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, procedury 



 
 

 

podatkowej, pomocy publicznej, egzekucji administracyjnej oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym.  

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena: 320 zł od jednej osoby 

(obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Zapisy:  

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

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – podanego 

przy zgłoszeniu. 

 
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/
www.wiedzasamorzadu.pl

