
ZMIANA przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Informujemy, iż 6 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Najważniejsze zmiany dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadzone przez ww. 

nowelizacje: 

 OBOWIĄZEK SEGREGACJI 

 

Nowelizacja ustawy wprowadziła powszechny obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma 

obowiązek gromadzić i oddawać posegregowane odpady komunalne powstałe na ternie nieruchomości 

w podziale na co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady. 
 

Do tej pory o sposobie selektywnego bądź nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych 

powstałych na terenie nieruchomości decydowali właściciele nieruchomości. Obecnie znowelizowane 

przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązują właściciela nieruchomości 

do zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny. 
 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta Gminy, który określi 

właścicielowi nieruchomości, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Rada gminy określi stawki opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów w selektywny sposób, w wysokości nie niższej niż 2-krotna 

wysokość i nie wyższej niż 4-krotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. 

 

Właściciele nieruchomości, którzy prowadzą na swojej nieruchomości nieselektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych powinni: 

- zmienić sposób gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji; 

- złożyć w Urzędzie Gminy Kuźnica nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalić w niej opłaty we właściwej wysokości według obowiązującej 

miesięcznej stawki opłaty ustalonej dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, a odpady z nieruchomości zbierane w sposób selektywny. 

 

 ZMIANY TERMINU SKŁADANIA DEKLARACJI 

 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej 

wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. 

Wyjątkiem jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą 

wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze 

śmiercią mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość. W takim przypadku deklaracją należy 

złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

 

 



 NOWA RANGA ZAWIADOMIENIA 

 
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza w wysokości podanej w 

zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego.  

 KARY ZA NIESKŁADANIE DEKLARACJI 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw wprowadziła przepisy karne w przypadku niedopełnienia obowiązku 

złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel 

nieruchomości za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku 

zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

podlega karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenia. 


