
NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI 

 I PORZĄDKU W GMINACH 

 

           Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18.12.2014r. podpisał ustawę z dnia  

28 listopada 2014r. o zmianie  ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.87).  

Poniżej zamieszczone są niektóre z ważniejszych zmian:  

 Rada gminy ustala stawki opłaty w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki 

opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą 

za miesiąc w przypadku liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 

2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za 

mieszkańca. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 

na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. Obecnie przyjmuje się, że przeciętny 

miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ogółem wynosi 1299,00zł. 

 ustawa wprowadza wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane  

i odbierane – do dwukrotności maksymalnej stawki opłaty, 

 w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty  

(wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji) - 

opłata wyliczona w zawiadomieniu będzie do zapłaty (wyłączenie obowiązku 

składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości  w przypadku zmiany 

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),  

 w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, 

wójt wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty 

podaną w zawiadomieniu. 

 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  przez właściciela nieruchomości np.: 

zmiana miejsca zamieszkania, zmiana sposobu zbierania odpadów, większa 

(mniejsza) liczba osób zamieszkujących nieruchomość - właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany,  

 w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji albo  

w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej 

deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 właściciel nieruchomości, wobec którego zostanie wydana decyzja, o której mowa 

powyżej,  w przypadku zmiany danych będzie obowiązany do złożenia deklaracji, 



dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec 

zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 

zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca 

następnego, po którym nastąpiła zmiana, 

 w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej 

wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania 

odpadów komunalnych była świadczona, 

 w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej 

działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza 

się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

 w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

(wykorzystywanych jedynie przez część roku) Rada Gminy uchwala 

RYCZAŁTOWĄ STAWKĘ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

 Od dnia 18 kwietnia 2015 r.  Wójt Gminy utracił uprawnienia organu egzekucyjnego 

w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tyt. 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czy obecnym 

organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. 

 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GOSTYCYN  

26 lutego 2015 r. Rada Gminy Gostycyn Uchwałą Nr V/26/2015 w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 

oraz stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., rok 2015, poz. 630 z 4 marca 2015 r.) 

uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Gostycyn: 

I. Dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość - opłaty zależne są od sposobu gromadzenia 

odpadów:  

 w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany na danej nieruchomości: 

 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 

 w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny na danej nieruchomości: 

 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 



II. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  

komunalne stawka opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej 

pojemności wynosi:  

 

 

Wielkość pojemnika Opłata za odbiór pojemnika 

Odpady segregowane Odpady mieszane 

Poj. 110/120 l 25,00 zł 35,00 zł 

Poj. 240 l 41,00 zł 59,00 zł 

Poj. 1100 l 140,00 zł 210,00 zł 

Kontener 7m
3
 440,00 zł 660,00 zł 

Worek 80 l. 18,00 zł 31,00 zł 

 

III. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku uchwalono stawkę ryczałtową za rok:   

 w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany– 140 zł/rok 

 w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny – 100 zł/rok  

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2016 r. zmienią się również terminy płatności za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr 

XIV/92/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

na terenie Gminy Gostycyn  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych wnoszona będzie przez właścicieli, kwartalnie za trzy 

miesiące kalendarzowe, bez wezwania w terminach: 

 za I kwartał do 15 marca danego roku, 

 za II kwartał do 15 maja danego roku, 

 za III kwartał do 15 września danego roku, 

 za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 

Natomiast w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie z góry, bez wezwania, w trzecim 

kwartale danego roku w terminie do 15 września. 

Ponadto: 

 Deklaracje w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                         

są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Gostycynie oraz w biurze 

ds. gospodarowania odpadami komunalnymi. Deklarację można również pobrać ze strony 

internetowej  http://bip.gostycyn.pl/ w zakładce DRUKI I WNIOSKI. 

Pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie zawsze chętnie udzielą Państwu 

wyczerpujących informacji i  będą służyć  pomocą.  


