
 
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia ON-LINE: 
 

NOWELIZACJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI - 
 

– ZMIANY W ZAKRESIE WYMIARU ORAZ NOWI PODATNICY   
 

Termin szkolenia:  
 

 

14 października 2021 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. OBJĘCIE OPŁATĄ WŁAŚCICIELI, LOKATORÓW I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH 

WIELOLOKALOWYCH – DZIAŁANIA GMIN W TYM ZAKRESIE.  

 

II. NOWELIZACJA ZASAD WYMIERZANIA OPŁATY – ZMIANY W ZAKRESIE METOD, STAWEK I 

ZASAD OBLICZANIA OPŁATY ORAZ SKŁADANIA DEKLARACJI. 
 

III. ZMIANY W OBOWIĄZKACH GMIN I INNYCH PODMIOTÓW - ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI. 
 

IV. POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ USTAWĘ NOWELIZUJĄCĄ.  
 

Cel szkolenia: 
 

Przedstawienie zmian w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i systemie 

zagospodarowania odpadów - wprowadzanych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o 

odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1648).  

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie w większości z dniem 23 września 2021 r.  
 

Adresaci szkolenia: 
 

1) Skarbnicy i sekretarze miast i gmin; 

2) Pracownicy urzędów miast, gmin i związków międzygminnych – zajmujący się systemem 

zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wymierzaniem opłaty za gospodarowanie odpadami.  

 

Szczegółowy program szkolenia: 
 
 

I. OBJĘCIE OPŁATĄ WŁAŚCICIELI, LOKATORÓW I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH 

WIELOLOKALOWYCH – DZIAŁANIA GMIN W TYM ZAKRESIE: 

1. Możliwość objęcia opłatą właścicieli, lokatorów i użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w 

budynkach wielolokalowych – wprowadzenie nowych podatników od 1 stycznia 2022 r. 

2. Zasady i tryb obejmowania nowych podatników opłatą oraz termin powstania zobowiązania z tytułu 

opłaty – w zależności od daty wejścia w życie uchwały rady gminy. 

3. Procedura i uwarunkowania podejmowania nowej uchwały obejmującej obowiązkiem ponoszenia 

opłaty przez nowych podatników – przedstawienie wzoru nowej uchwały. 

4. Uwarunkowania techniczne wymagane do identyfikowania odpadów z poszczególnych lokali 

mieszkalnych i użytkowych – z zachowaniem ochrony danych osobowych. 

5. Konieczne zmiany regulaminu w związku z nowymi podatnikami – indywidualne oznakowanie 

pojemników oraz zgłaszanie lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów.  

6. Przedstawienie znowelizowanego wzoru regulaminu. 

7. Postępowanie dotychczasowych podatników – spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot 

mieszkaniowych – w związku z objęciem opłatą nowych podatników. 

8. Nowe zasady i procedura występowania właścicieli nieruchomości niezamieszkanych z 

gminnego systemu zagospodarowania odpadów – działania gmin w tym zakresie. 
 



 
 

 

II. NOWELIZACJA ZASAD WYMIERZANIA OPŁATY – ZMIANY W ZAKRESIE METOD, STAWEK I ZASAD 

OBLICZANIA OPŁATY ORAZ SKŁADANIA DEKLARACJI: 

1. Uchylenie zasady wprowadzania jednej stawki od gospodarstwa domowego z dniem 23.09.2021 r. – 

możliwość zróżnicowania stawek od gospodarstw domowych. 

2. Nowa maksymalna stawka opłaty ustalanej dla gospodarstwa domowego według ilości zużytej wody. 

3. Zwiększenie ilości kryteriów różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami – 

przedstawienie wzoru uchwały. 

4. Możliwość wprowadzenia odrębnej stawki obliczanej według ilości zużytej wody dla nieruchomości 

hotelarskich. 

5. Obowiązek określania sposobu ustalania ilości zużytej wody w uchwale rady gminy – w przypadku 

wyboru ilości zużytej wody jako metody obliczania opłaty – przedstawienie wzoru uchwały. 

6. Wprowadzenie definicji „zadeklarowanej liczby pojemników i worków” na nieruchomościach 

niezamieszkanych -uzależnienie opłaty od liczby opróżnień lub odbiorów pojemników i worków. 

7. Zmiana sposobu obliczania maksymalnej stawki opłaty od pojemników i worków na nieruchomościach 

niezamieszkanych – od 23.09.2021 r. jednolita stawka dla pojemnika i worka. 

8. Konieczność analizy i ewentualnej zmiany uchwały w sprawie stawek od nieru 

9. Istotne zmiany w ryczałtowej opłacie od domków letniskowych od 1 stycznia 2022 r. – opłata od 

każdego domku; wprowadzenie terminu podjęcia uchwały. 

10. Możliwość nałożenia opłaty od domków letniskowych na zasadach obowiązujących nieruchomości 

niezamieszakane (od pojemnika) – w drodze uchwały rady gminy. 

11. Przedstawienie wzorów uchwał w zakresie domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

12. Konieczność zmiany wzoru deklaracji i złożenia nowych deklaracji przez właścicieli 

nieruchomości – w związku z powyższymi zmianami.  

13. Przepisy przejściowe w zakresie zasad i terminu stosowania dotychczasowych uchwał dotyczących 

metod i stawek. 

14. Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji; nowelizacja terminów 

złożenia pierwszej deklaracji i określenie przesłanek do złożenia nowych deklaracji. 

15. Zasady dokonywania weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty - dokonywanej przez organ 

podatkowy. 

16. Możliwość przekazania uprawnień organu podatkowego członkowi zarządu lub pracownikowi związku 

międzygminnego – przez zarząd związku międzygminnego. 
 

III.  ZMIANY W OBOWIĄZKACH GMIN I INNYCH PODMIOTÓW - ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

1. Wprowadzenie obowiązku gminy zapewnienia zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią 

sposobów postepowania z odpadami – zasady stosowania tej hierarchii. 

2. Wprowadzenie możliwości całkowitego nieodbierania bioodpadów przez gminy w przypadku 

kompostowania bioodpadów – konieczne zmiany regulaminu dla zniesienia tego obowiązku. 

3. Zasady nieodbierania bioodpadów w związku z kompostowaniem oraz zwolnienia z opłaty i 

posiadania pojemników na bioodpady – w uwzględnieniem zmian przepisu w tym zakresie. 

4. Zmiany w zakresie tworzenia PSZOK-ów i instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – 

rozszerzenie katalogu odpadów których mogą nie przyjmować PSZOk-i. 

5. Zezwolenia Ministra Klimatu na odstąpienie od selektywnego zbierania odpadów w gminie – zasady 

uzyskiwania zezwoleń przez gminę i ich funkcjonowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. 

6. Zwiększenie rodzajów odpadów których może nie przyjmować PSZOK – wprowadzanych uchwałą rady 

gminy – przedstawienie wzoru uchwały. 

7. Przywrócenie rzadszej częstotliwości odbierania bioodpadów i odpadów zmieszanych z terenów 

wiejskich w okresie letnim – przedstawienie wzoru uchwały. 

8. Zwiększenie kompetencji wójta gminy w zakresie kontroli zawierania i realizacji umów na odbieranie 

odpadów – poza gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych. 

9. Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów przez wszystkich wytwórców odpadów. 
 



 
 

 

IV. POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ USTAWĘ NOWELIZUJĄCĄ:  

1. Przesłanki i zasady pokrywania deficytu systemu gospodarowania odpadami z budżetu gminy 

– przedstawienie wzoru nowej uchwały. 

2. Rozszerzenie elementów analizy gospodarki odpadami komunalnymi – zmiana od 1 stycznia 2022 r. 

3. Zmiany w karach dla podmiotów odbierających odpady komunalne. 

4. Zwiększenie elementów sprawozdania składanego przez wójta gminy. 
 

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 – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

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 ponad 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl


 
 

 

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

 
 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
................................................. 

Kierownik Jednostki 


