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1. Podstawy prawne 
najważniejsze ustawy/rozporządzenia/uchwały regulujące gospodarkę odpadami 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 z póź. zm),  
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 

poz. 2010 z późn. zm.),  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 
poz. 2412),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2019 poz.2028), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. 2020 poz. 10). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 
2013 poz. 122) 

 
 
Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Byczyna 
określają obecnie następujące uchwały, podjęte przez Radę Miejską w Byczynie: 
 

 Nr XIII/77/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki, 

 
 Nr XI/76/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej 
na terenie Gminy Byczyna, 
zmiana: 
- Nr XXXIII/237/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., 
- Nr LIII/396/18 z dnia 24 maja 2018 r., 

 
 Nr XXX/240/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zmiana: 
- Nr XXXI/257/13 z dnia 28 lutego 2013 r., 
- Nr III/9/14 z dnia 22 grudnia 2014 r., 

 
 Nr XLIX/325/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
zmiana:  
- Nr LIII/395/18 z dnia 24 maja 2018 r., 

 
 Nr XLIV/326/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna. 
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2. Podstawa faktyczna 
- umowa z Wykonawcą 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Byczyna odbywa się na podstawie 
umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.  
Jest to umowa nr GP. 272.13.2018 z dnia 20 listopada 2018 r.  zawarta z przedsiębiorcą:  
Zakład Wielobranżowy „GIERAS” Krzysztof Gieras, z siedzibą w 46-220 Byczyna, Jaśkowice 48. 
 
Umowa obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  
 

W roku 2020 przewidziano następujące wynagrodzenie: 
a) 535,00 zł. netto za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 
terenu Gminy Byczyna (słownie: pięćset trzydzieści pięć złotych) , 
b) 400,00 zł. netto za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych selektywnie 
odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Byczyna 
(słownie: czterysta złotych), 
c) 3.500,00 zł. netto za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 
Ww kwoty zostaną powiększone o stosowną stawkę podatku VAT. 
 

 

W §16 umowy przewidziano następujące możliwości wprowadzenia zmian do umowy, w tym zmian 
wysokości wynagrodzenia: 

§16 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą dotyczyć: 

1) terminu wykonania usług w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu 
udzielenia zamówienia, 

2) zmiany osób występujących po stornie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia 
zdarzeń losowych,  

3) sposobu fakturowania usług, 
4) wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa o podatku VAT, 
5) zmiana wynagrodzenia umownego brutto  w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotu umowy, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 
dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia 
brutto możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy ponoszone przez Wykonawcę, 
b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę 
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jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę. 

6) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiot umowy, o 
ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek 
jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy ponoszone przez Wykonawcę, 
b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę 
jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów 
przez Wykonawcę. 

 

Wprowadzone w § 16 pkt 4), 5) i 6) możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy wynikają 
z ustawowego obowiązku – art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Art. 142. 
[..] 
5.  Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 
zmiany: 
1)      stawki podatku od towarów i usług, 
2)    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3)     zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

 

W związku ze wzrostem z dniem 01.01.2020 r. stawki najniższego wynagrodzenia, Wykonawca wystąpił 
o zwiększenie wynagrodzenia umownego, powołując się na zapisy § 16 pkt 5) i 6) umowy. Spowoduje 
to z pewnością wzrost stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
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3 Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami 

 
Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych – opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za okres od  01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 

Dochody planowane na 2019 r. w kwocie   1 200 000,00 zł 
Dochody wykonane za 2019 r.   
 90002 § 0490 – 1 265 842,71 zł 
 90026 § 0640 –        2.957,59 zł 
              § 0910 –        1.976,69 zł 
              Razem:  1 270 776,99 zł  
 
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kształtowały się w poszczególnych 
miesiącach  na poziomie: 
I 2019 r. - 101 514,02 zł 
II 2019 r. -    89 698,11 zł  
III 2019 r. - 102 494,95 zł 
IV 2019 r. –   92 472,44 zł 
V 2019 r. –   91 640,33 zł 
VI 2019 r. –   83 632,00 zł 
VII 2019 r. – 102 529,58 zł 
VIII 2019 r.- 122 370,10 zł 
IX 2019 r. – 122 250,51 zł 
X 2019 r. – 125 752,20 zł 
XI 2019 r. - 122 608,20 zł 
XII 2019 r. – 113 814,55 zł 
 
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od I do XI 2019 r. 
wynoszą  136 088,59 zł.  
(m-c XII 2019 r. nie stanowi zaległości z uwagi na termin płatności opłaty do  31.12.2019r.) 
 
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od I do XII 2019 r. 
wynoszą  161 656,66 zł. 
Liczba podatników zalegających z opłatą  – 567 osób 

W TYM: 

Liczba podatników zalegających z opłatą  od 12 rat – 81 osób  

Kwota zaległości  110 080,44 zł 

Liczba podatników zalegających z opłatą poniżej 12 rat – 486 osób 

Kwota zaległości    51.576,22 zł 

Zaległości wyegzekwowane w 2019r. 

Kwota zaległości wyegzekwowanych  ogółem: 

90002 § 0490 – 43.649,69 zł 

90026 § 0640 –   2.957,59 zł 

          § 0910 –   1.976,69 zł 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

        RAZEM:  48.583,97 zł 
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W TYM: 

Kwota zaległości wyegzekwowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 

90002 §0490 – 14.396,38 zł 

90026 §0640 –   1.142,97 zł 

          §0910 –   1.704,08 zł 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

        RAZEM:  17.243,43 zł 

 

 

Kwota zaległości wyegzekwowanych przez wierzyciela: 

90002 §0490 – 29.253,31 zł 

90026 §0640 –   1.814,62 zł 

          §0910 –      272,61 zł 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

        RAZEM:  31.340,54 zł 

 

Zasady dotyczące windykacji zaległości  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(uregulowane wewnętrznymi przepisami –polityce rachunkowości): 

 

WYSYŁANIE UPOMNIEŃ 

Pracownik sporządza upomnienie na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
następujących terminach: 

a) dla osób fizycznych :  

 do 31 sierpnia za m-ce od stycznia do czerwca bieżącego roku 

 do końca lutego za m-ce od lipca do grudnia poprzedniego roku, 

Powyższe terminy dotyczą zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
przekraczającej dziesięciokrotności kosztów upomnienia. 

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powyżej dziesięciokrotności 
kosztów upomnienia, pracownik księgowości po co miesięcznej analizie tych zaległości niezwłocznie 
wystawia upomnienie. 

b) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: 

 do 30 dni po upływie terminu płatności. 

a) w przypadku podjęcia działań informacyjnych pracownik zajmujący się księgowością opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi może przesłać upomnienie nie wcześniej niż po upływie 
7 dni i nie później niż 21 dni od dnia, w którym podjęto te działania.  

 

WYSTAWIANIE TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH 

Tytuł wykonawczy sporządza pracownik Referatu Finansowo- Księgowo- Podatkowego na zaległości 
powstałe w wyniku niezapłacenia lub jedynie częściowego zapłacenia zaległości objętych upomnieniem 
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lub wynikające z decyzji określającej po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru upomnienia w 
następujących terminach: 

 

 do 31 października za m-ce od stycznia do czerwca roku bieżącego 
 do 30 kwietnia za m-ce od lipca do grudnia roku poprzedniego 

 

Na należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte upomnieniem w 
wysokości przekraczającej dziesięciokrotność kosztów upomnienia, pracownik księgowości sporządza 
tytuł wykonawczy na bieżąco, jednak nie później niż 2 m-ce po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia 
odbioru. 

Tab. Nr 1  Sposób dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Liczba wydanych upomnień, tytułów wykonawczych, wpisów dotyczących zajęcia hipoteki przymusowej 
oraz zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze należności  publicznoprawnych.  

 

Stan na dzień 
31.12.2019 

Liczba 
upomnień 

Kwota należności 
wynikająca  

z  upomnień 
 

Liczba tytułów 
wykonawczych 

kwota zaległości 
wynikająca  
z tytułów 

wykonawczych 

Liczba wpisów 
na hipotekę 

Kwota wpisów na 
hipotekę 

Liczba 
zawiadomień 
o zagrożeniu 

Podatnicy zalegający                  
z opłatą 

328 56 106,80         190     18 795,50 1 1 545 30        400 

 

Zaplanowane dochody w kwocie 1 200 000,00 zł wyliczono na podstawie dokonanego wymiaru na rok 
2018 jak również uwzględniono wpływ zaległości podatkowych na podstawie prowadzonych 
postępowań egzekucyjnych.  

Wpływy z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2019 r. wyniosły 
1 265 842,71  zł  tj. 105,49 % zaplanowanej kwoty. 

Wyższe wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane było z podjęciem przez 
Radę Miejską w Byczynie uchwały Nr XIII/77/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki.  

Opłata wzrosła za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny z kwoty 12,00 zł  do 
kwoty 17,00 zł  oraz zbierane  i odbierane w sposób nieselektywny z kwoty 24,00 zł do kwoty 34,00 zł.   

 

Na podstawie wykazu dzieci urodzonych i zameldowanych w Gminie Byczyna w 2019 r. w ilości 85 -  
dokonano analizy i weryfikacji zgłoszeń do opłaty nowych członków rodziny zamieszkujących 
nieruchomości na terenie gminy. Podczas weryfikacji ustalono, iż sześcioro dzieci nie będzie podlegać 
obowiązkowi uiszczenia opłaty, ponieważ zamieszkują poza obszarem gminy Byczyna. Do osób, które 
nie wywiązały się z obowiązku złożenia korekty deklaracji, podjęto czynności wzywające podatnika do 
skorygowania deklaracji. 

Liczba osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. 
wyniosła 7 592  w tym: 

7 282 osoby zadeklarowały, że odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, 301 
osób zadeklarowało, że odpady komunalne nie są zbierane i odbierane  w sposób nieselektywny.
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Zestawienie zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych selektywnie oraz nieselektywnie na terenie gminy Byczyna w 2019 roku 
miesiąc Łączna suma 

odpadów 
zmieszanych i 
selektywnych  

Zmieszane 
odpady 

(t) 
20 03 01 

Suma 
selektywnych 

odpadów  
(t) 

  w tym wg frakcji:   

    Szkło 
(t) 

15 01 07 

Odpady suche 
 (plastik, metal) 

(t) 
15 01 06 

Gabaryty i zużyty 
sprzęt 

(t) 
20 03 07  
20 01 36 

Bio 
(t) 

20 02 01 

Papier 
(t) 

15 01 01 

 
I 
 

 
216,60 

 
171,60 

 
45,00 

 
14,16 

 
17,60 

 
2,54 

 

 
5,28 

 
5,42 

 
II 
 

 
203,28 

 
153,34 

 
49,94 

 
14,30 

 
19,80 

 
8,04 

 

 
7,80 

 
- 

 
III 
 

 
221,03 165,74 

 
55,29 13,08 17,16 

 
3,38 

 

 
16,88 

 
4,79 

 
IV 
 

 
266,24 

 
171,98 

 
94,26 

 
13,06 

 
23,52 

 
21,94 

 

 
35,74 

 
- 

 
V 
 

 
267,30 

 
166,98 

 
100,32 

 
13,32 

 
25,86 

 
- 

 
55,96 

 
5,18 

 
VI 
 

 
243,10 

 
130,46 

 
112,64 

 
16,68 

 
26,58 

 
25,58 

 

 
43,80 

 
- 

 
VII 

 

 
235,79 151,94 

 
83,85 17,10 23,32 

 
- 

 
37,98 

 
5,45 

 
VIII 

 
238,92 152,96 

 
85,96 

 
14,62 25,72 

 
13,24 

 

 
32,38 

- 

 
IX 
 

 
246,14 146,14 

 
100 20,72 22,40 

 
7,89 

 

 
42,52 

 
6,47 

 
X 
 

 
249,52 161,00 

 
88,52 11,32 22,14 

 
14,26 

 

 
40,80 

 
- 

 
XI 
 

 
223,50 180,86 

 
42,64 16,3 21,04 

 
1,6 

 

 
- 

 
3,7 

 
XII 

 

 
229,36 170,72 

 
58,64 12,54 33,28 

 
3,80 

 

 
9,02 

 
- 

 
RAZEM 

 

 
2840,78 

 
1923,72 

 
917,06 

 
177,20 

 
278,42 

 
102,27 

 
328,16 

 
31,01 
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Zestawienie – rozliczenie faktur za przyjęte oraz zagospodarowane odpady  
w PSZOK oraz za obsługę PSZOK w 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie – rozliczenie faktur za przyjęte oraz zagospodarowane odpady  
w PSZOK oraz za obsługę PSZOK w 2020 roku 

MIESIĄC OBSŁUGA PSZOK ZAGOSPODAROWANE Z 
PSZOK 

KWOTA FAKTURY ZA 
ZAGOSPODAROWANE Z 

PSZOK 
+ prowadzenie PSZOK 

I 3.780,00zł brutto ________ 3.780,00 zł brutto 

II 3.780,00 zł. brutto 16.105,82 zł. brutto 19.885,82 zł. brutto 

 

 
  

 

 

 

 

 

MIESIĄC OBSŁUGA PSZOK ZAGOSPODAROWANE Z 
PSZOK 

KWOTA FAKTURY ZA 
ZAGOSPODAROWANE Z 

PSZOK 
+ prowadzenie PSZOK 

I 3.240,00 zł brutto 3.565,30 zł brutto  6.805,30 zł brutto 

II 3.240,00 zł brutto 5.361,55 zł brutto 8.601,55 zł brutto 

III 3.240,00 zł brutto 3.891,89 zł brutto 7.131,89 zł brutto 

IV 3.240,00 zł brutto 9.778,32 zł brutto 13.018,32 zł brutto 

V 3.240,00 zł brutto 5.575,39 zł brutto 8.815,39 zł brutto 

VI 3.240,00 zł brutto 13.328,06 zł brutto 16.568,06 zł brutto 

VII 3.240,00 zł brutto 10.697,83 zł brutto 13.937,83 zł brutto 

VIII 3.240,00 zł brutto 5.587,06 zł brutto 8.827,06 zł brutto 

IX 3.240,00 zł brutto 7.301,66 zł brutto 10.541,66 zł brutto 

X 3.240,00 zł brutto 5.575.39 zł brutto 8.815,39 zł brutto 

XI 3.240,00 zł brutto 19.312,08 zł brutto 22.552,08 zł brutto 

XII 3.240,00 zł brutto 6.520,18 zł brutto 9.760,18 zł brutto 

RAZEM 38.880,00 zł brutto 96.494,71 zł brutto 135.374,71 zł brutto 
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Zestawienie – rozliczenie faktur  zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych selektywnie oraz 
nieselektywnie na terenie gminy Byczyna w 2019 roku 

miesiąc Kwota faktury 

I 98.113,68 zł brutto 

II 91.455,80 brutto 

III 99.361,40 zł brutto 

IV 117.444,49 zł brutto 

V 117.451,62 zł brutto 

VI 105.084,54 zł brutto 

VII 103.982,29 zł brutto 

VIII 105.281,86 zł brutto 

IX 107.536,57 zł brutto 

X 110.054,38 zł brutto 

XI 101.546,46 zł brutto 

XII 103.003,49 zł brutto 

Razem 1.260.316,58 zł brutto 

 

Zestawienie – rozliczenie faktur  zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych selektywnie oraz 
nieselektywnie na terenie gminy Byczyna  

w 2020 roku 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

miesiąc Kwota faktury 

I 126.501,37 zł brutto 

II 121.188,42 zł brutto 
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Zestawienie – rozliczenie faktur zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych selektywnie, 
nieselektywnie na terenie gminy Byczyna  oraz za przyjęte i zagospodarowane odpady w PSZOK, obsługę PSZOK  

w 2019 roku 

miesiąc Kwota faktury za zebrane  
i zagospodarowane odpady 

komunalne z terenu gminy Byczyna  

KWOTA FAKTURY ZA 
ZAGOSPODAROWANE Z 

PSZOK + prowadzenie PSZOK 

 

Suma 

I 98.113,68 zł brutto 6.805,30 zł brutto 104.918,98 zł brutto 

II 91.455,80 zł brutto 8.601,55 zł brutto 100.057,35 zł brutto 

III 99.361,40 zł brutto 7.131,89 zł brutto 106.493,29 zł brutto 

IV 117.444,49 zł brutto  13.018,32 zł brutto 130.462,81 zł brutto 

V 117.451,62 zł brutto 8.815,39 zł brutto 126.267,01 zł brutto 

VI 105.084,54 zł brutto 16.568,06 zł brutto 121.652,60 zł brutto 

VII 103.982,29 zł brutto 13.937,83 zł brutto 117.920,12 zł brutto  

VIII 105.281,86 zł brutto 8.827,06 zł brutto 114.108,92 zł brutto 

IX 107.536,57 zł brutto  10.541,66 zł brutto 118.078,23 zł brutto 

X 110.054,38 zł brutto 8.815,39 zł brutto 118.869,77 zł brutto 

XI 101.546,46 zł brutto 22.552,08 zł brutto 124.098,54 zł brutto 

XII 103.003,49 zł brutto 9.760,18 zł brutto 112.763,67 zł brutto 

Razem 1.260.316,58 zł brutto 135.374,71 zł brutto 1.395.691,29 zł brutto 

 

Zestawienie – rozliczenie faktur  zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych selektywnie, 
nieselektywnie na terenie gminy Byczyna oraz za przyjęte i zagospodarowane odpady w PSZOK, obsługę PSZOK  

w 2020 roku 

miesiąc Kwota faktury za zebrane  
i zagospodarowane odpady 

komunalne z terenu gminy Byczyna 

KWOTA FAKTURY ZA 
ZAGOSPODAROWANE Z PSZOK 

+ prowadzenie PSZOK 

Suma 

I 126.501,37 zł brutto 3.780,00 zł brutto 130.281,37 zł brutto 

II 121.188,42 zł brutto 19.885,82 zł brutto 141.074,24 zł. brutto 

 

Informacja o kosztach wynagrodzeń i wydatkach statutowych związanych  z gospodarką odpadami komunalnymi. 
Koszty wynagrodzeń za rok 2019 wyniosły 75 760,42 zł. 
Umowy zlecenia:  9.297,79 zł 
Wydatki statutowe:  12.030,49 zł 
Razem:97 088,70 zł 
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Zestawienie - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki, różnica  
w poszczególnych miesiącach 2019 roku 

MIESIĄC WPŁYWY WYDATKI RÓŻNICA 

I 101.514,02 zł brutto 104.918,98 zł brutto - 3.404,96 zł brutto 

II 89.698,11 zł brutto 100.057,35 zł brutto - 10.359,24 zł brutto 

III 102.494,95 zł brutto 106.493,29 zł brutto - 3.998,34 zł brutto 

IV 92.472,44 zł brutto 130.462,81 zł brutto - 37.990,37 zł brutto 

V 91.640,33 zł brutto 126.267,01 zł brutto - 34.626,68 zł brutto 

VI 83.632,00 zł brutto 121.652,60 zł brutto - 38.020,60 zł brutto 

VII 102.529,58 zł brutto 117.920,12 zł brutto - 15.390,54 zł brutto 

VIII 122.370,10 zł brutto 114.108,92 zł brutto + 8.261,18 zł brutto 

IX 122.250,51 zł brutto 118.078,23 zł brutto + 4.172,28 zł brutto 

X 125.752,20 zł brutto 118.869,77 zł brutto + 6.882,43 zł brutto 

XI 122.608,20 zł brutto   124.098,54 zł brutto - 1.490,34 zł brutto 

XII 113.814,55 zł brutto  112.763,67 zł brutto + 1.050,88 zł brutto 

Wydatki 
administracyjne 

_________ 97.088,70 zł brutto - 97.088,70 zł brutto 

RAZEM 1.270.776,99 zł brutto 1.492.779,99 zł brutto - 222.003,00 zł brutto 

 
 

Art. 6r [Dochód gminy]  
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. 
[…] 
1aa. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele 
niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
1ab. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek 
międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym.  
1b.(uchylony) 

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 
1)  odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
2)  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
3)  obsługi administracyjnej tego systemu; 
4)  edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i 
utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.  
2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów 
komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. 
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2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 
poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 
ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.  
 
2d. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom 
nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to 
odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2, przyjmowanie odpadów przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę 
w inny sposób. 
 
2e. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych 
w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych 
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa 
w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.  
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GOSPODARKA ODPADAMI – ANALIZA STAWEK ZA ODPADY KOMUNALNE W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH 
LP. GMINA 2018 2019 2020 Zameldowani/ilości 

złożonych deklaracji 
Czy wprowadzono już 
zmiany po nowelizacji 

uwagi 

1. WOŁCZYN Segregowane: 
12,00 zł/os. 

Segregowane: 
15,00 zł/os. 

Segregowane: 
18,00 zł/os.  
(od stycznia) 
Zmieszane: 
24,00 zł/os.  
(od marca) 

ulga za kompostownik: 
- 1,00 zł/ gosp. os 

13044 os / 10176 os Tak 
 

Odbiór i 
zagospodarowanie 

odpadów przez własną 
jednostkę 

 

2. LASOWICE 
WIELKIE 

 

Segregowane: 
8,00 zł/gosp. 1 os. 

16,00 zł/gosp. 2 os. 
24,00 zł/gosp. 3 os. 
32,00 zł/gosp. 4 os. 
40,00 zł/gosp. 5 os. 

48,00 zł/gosp. 6 os. i więcej 
 

Zmieszane: 
15,00 zł/gosp. 1 os. 

Segregowane: 
8,00 zł/gosp. 1 os. 

16,00 zł/gosp. 2 os. 
24,00 zł/gosp. 3 os. 
32,00 zł/gosp. 4 os. 
40,00 zł/gosp. 5 os. 

48,00 zł/gosp. 6 os. i więcej 
 

Zmieszane: 
15,00 zł/ gosp. 1 os. 

Segregowane: 
15,00 zł/gosp. 1 os. 
30,00 zł/gosp. 2 os. 
45,00 zł/gosp. 3 os. 
60,00 zł/gosp. 4 os. 
75,00 zł/gosp. 5 os. 
90,00 zł/gosp. 6 os. 

 i więcej 
Zmieszane: 

30,00 zł / gosp. 1 os. 
ulga za kompostownik:  

- 1,50 zł/ gosp. 1 os 

6757 os / 4756 os  Tak  
Przymierzają się do 
kolejnej zmiany – 

rezygnacja z 
nieruchomości 

niezamieszkałych 

Brak zabudowy 
wielorodzinnej 

 
 

3. KLUCZBORK Segregowane: 
11,00 zł/os 
Zmieszane: 
18,00 zł/os 

Segregowane: 
15,00 zł/os 
10,00 zł/os  

(z Karta Duża Rodzina) 
Zmieszane: 
30,00 zł/os 

Segregowane: 
23,00 zł/os 
18,00 zł/os  

(z Kartą Duża Rodzina) 
Zmieszane 
 46,00 zł/os 

ulga za kompostownik: 
brak 

35000 os / 28000 os Przed zmianami  

4 System gospodarowania odpadami komunalnymi 
My na tle gmin sąsiedzkich 
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4. PRASZKA Segregowane: 
14,00 zł/gosp. 1 os. 
26,00 zł/gosp. 2 os. 

33,00 zł/gosp. 3-4 os. 
43,00 zł/gosp. 5-6 os. 

51,00 zł/gosp. 7 i więcej os. 
 

Zmieszane: 
28,00 zł/gosp. 1 os. 
41,00 zł/gosp. 2 os. 

52,00 zł/gosp. 3-4 os. 
67,00 zł/gosp. 5-6 os. 

79,00 zł/gosp. 7 i więcej os. 

Segregowane: 
14,00 zł/gosp. 1 os. 
26,00 zł/gosp. 2 os. 

33,00 zł/gosp. 3-4 os. 
43,00 zł/gosp. 5-6 os. 

51,00 zł/gosp. 7 i więcej os. 
 

Zmieszane: 
28,00zł/ gosp. 1 os. 
41,00 zł/ gosp. 2 os. 

52,00 zł/ gosp. 3-4 os. 
67,00 zł/ gosp. 5-6 os. 

79,00 zł/ gosp. 7 i więcej os. 

Segregowane: 
14,00 zł/gosp. 1 os. 
26,00 zł/gosp. 2 os. 

33,00 zł/gosp. 3-4 os. 
43,00 zł/gosp. 5-6 os. 

51,00 zł/gosp. 7 i więcej os. 
 

Zmieszane: 
28,00 zł/gosp. 1 os. 
41,00 zł/gosp. 2 os. 

52,00 zł/gosp. 3-4 os. 
67,00 zł/gosp. 5-6 os. 

79,00 zł/gosp. 7 i więcej os. 
ulga za kompostownik: 

brak 

13455 os / 8573 os Przed zmianami  

5. OLESNO Segregowane: 
14,00 zł/os 

Segregowane z 
kompostownikiem: 

12,00 zł/os 
Zmieszane: 
22,00 zł/os 

Segregowane: 
17,00 zł/os 

Segregowane z 
kompostownikiem: 

15,00 zł/os 
Zmieszane: 
25,00 zł/os 

Segregowane: 
 28,00 zł/os 
Zmieszane:  
58,00 zł/os 
(od marca) 

ulga za kompostownik  
-4,00 zł 

17179 os / 13186 os Tak 
 

 

6. BYCZYNA Segregowane: 
12,00 zł/os 
Zmieszane: 
24,00 zł/os 

Segregowane: 
17,00 zł/os 
Zmieszane: 
34,00 zł/os 

Segregowane: 
17,00 zł/os 
Zmieszane: 
34,00 zł/os 

ulga za kompostownik: 
brak 

9002 os / 7592 os Przed zmianami  
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5 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
- główne zmiany 
- co te zmiany oznaczają dla nas 
- „niekonsekwencje” nowelizacji 

 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 06.09.2019 r.  
„Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie ust. 1  
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów” – art. 4a ust. 3. 
Główne zmiany: 
1) Zniesiono Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.  

Przed nowelizacją wykonawca wybrany w drodze przetargu miał obowiązek przekazać zmieszane odpady 
komunalne oraz odpady zielone do z góry określonej instalacji (u nas była to instalacja w Gotartowie). W tej 
chwili Wykonawca może przekazywać odpady do każdej instalacji. 

2) Pojęcie „zmieszane odpady komunalne” zastąpiono pojęciem „niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne”.  
Co to oznacza? Właściciel nieruchomości nie może zadeklarować, że będzie zbierał odpady w sposób 
nieselektywny. 
 

 Niesegregowane 
(zmieszane) 

odpady komunalne 

 

Frakcja występująca przy 
prawidłowej selektywnej 
zbiórce – tzw. „odpady 

Odpady odebrane od właścicieli 
nieruchomości w przypadku 
nieprawidłowej selektywnej zbiórki 

Odpady odebrane od właściciela 
nieruchomości deklarującego brak 
selektywnej zbiórki 

 

 
3) Art. 3 ust. 2 pkt 3) Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności: obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi; 
 

Gminy obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości (i tych 
zamieszkałych i tych niezamieszkałych – sklepy, zakłady pracy, szkoły, urząd itd.). Zasada selektywnej zbiórki 
odpadów dotyczy wszystkich. Wszystkich, a więc zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Nie 
ma obowiązku, żeby Gmina objęła przetargiem i umową na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jednak są oni objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Co to oznacza? 

a) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych również muszą zbierać odpady komunalne w sposób 
selektywny, co wiąże się z obowiązkiem wyposażenia tych nieruchomości w odpowiednie pojemniki, 

b) Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6 ust. 2), 

c) Właściciele nieruchomości, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez  przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
wpisanego do rejestru działalności regulowanej,  przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat 
za te usługi. 
Burmistrz kontroluje posiadanie umów, o których mowa powyżej, i dowodów uiszczania opłat za usługi 
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, lub inny sposób 
udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa powyżej.  
Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych w przypadku właścicieli 
nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów. 
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d) Art.  9g.  13 - Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości 
jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez 
siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 
Dotyczy to również nieruchomości niezamieszkałych. Zobowiązanym do sprawdzenia, czy poziomy 
recyklingu są osiągnięte jest burmistrz. 
 
Wszystkie ww obowiązki wiążą się bezpośrednio ze zwiększeniem zadań wykonywanych przez urząd 
i zwiększeniem kosztów administracyjnych obsługi systemu zagospodarowania odpadami 
komunalnymi (koszty kontroli, sporządzania pism, wezwań, protokołów kontroli, postanowień, decyzji 
oraz koszty ich wysyłki – koszt wysyłki listu za potwierdzeniem odbioru to 8,50 zł., koszty ewentualnych 
odwołań od decyzji).   
Proszę pamiętać, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie wnoszą do Gminy opłaty z tytułu 
zagospodarowania odpadów.  
Burmistrz, który nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 9u (obowiązki kontrolne burmistrza)  - 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł. 
Gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, o 
których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8-10 - podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 100 000 
zł. 
 

4) Kompostowniki: 
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do 
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

1. Ma to być zwolnienie w części z opłaty a nie odrębna stawka 
2. To zwolnienie ma być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z gospodarstw domowych, a więc wynikać z wyliczeń, a nie być przypadkową kwotą. 
3. Wynikiem wprowadzenia tych zmian będzie obowiązek wprowadzenia nowych wzorów deklaracji, 

w których zawarta będzie m.in. informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego 
i kompostowania w nim bioodpadów. 

4. Rada może określić w regulaminie wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub 
w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady; 
 

- nie wszystkie bioodpady można kompostować 
- nie wszyscy będą kompostować i nie wszyscy będą zwolnieni z obowiązku posiadania brązowego pojemnika,  
w związku z tym, wykonawca nadal będzie miał obowiązek odbioru bioodpadów.  
Z jednej strony zmniejszą się wpływy do budżetu, z drugiej strony koszty obsługi nie zmniejszą się, a można 
domniemywać, że zwiększą się, ponieważ informacje dotyczące posiadania kompostowników podlegają weryfikacji 
i kontroli. 
Art. 6k, ust. 4b. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m 
ust. 1b pkt 7: 

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie 
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 
7, ze stanem faktycznym 
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- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w 
ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. 
4c.  Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Pojawią się podobne koszty, jakie omawiane powyżej  

 
5) Obowiązek podjęcia Uchwał: 

 
Omówiono w punkcie 8. 
 

6) Zamówienia publiczne - nowe zasady 
Art. 6d ust. 4. Burmistrz w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w 
niej w szczególności: 
4a) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów; 
 
Art. 6f ust. 1a.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w części dotyczącej odbierania odpadów określa w szczególności: 
7) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów. 
 
Art.  6ka.  1. 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, burmistrza lub prezydenta 
miasta oraz właściciela nieruchomości. 
2.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 
wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
3.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których 
mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3. 
 
1. Nie ma definicji pojęcia selektywnego, czy nieselektywnego zbierania odpadów, więc bardzo trudno 

będzie określić, jak wykonawca ma postąpić w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie dopełnia 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów. 

2. Zbieranie odpadów w sposób nieselektywny wiąże się z tym, że właściciel nieruchomości będzie 
zobowiązany ponosić opłatę za zagospodarowanie odpadów w zwiększonej wartości (do dwukrotności 
do czterokrotności stawki podstawowej),  

3. Ta „zwiększona opłata” nie będzie stawką, jak jest to w chwili obecnej, ale naliczana będzie jako kara, 
po wszczęciu postępowania i wydaniu stosownej decyzji. 
Jak wiadomo, od każdej decyzji strony mogą się odwołać do SKO. W wyniku takiego postępowania 
organ będzie zobowiązany np udowodnić, że właściciel zbierał odpady w sposób nieselektywny. Tyle, 
że „dowody”, czyli odpady znajdują się już na wysypisku.  
Stąd tak ważne jest określenie, co jest zbieraniem selektywnym a co nie i określenie zasad 
postępowania w przypadku stwierdzenie zbierania odpadów w sposób nieselektywny – 
dokumentowanie jakiego zjawiska – odpowiednia ilość zdjęć, ukazujących i „nieselektywny’ sposób 
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zbierania odpadów, jak również z takich zdjęć musi dokładnie wynikać, do jakiej nieruchomości należy 
pojemnik na odpady itp.  
To wszystko  pewnością wpłynie na wzrost kosztów zarówno po stronie wykonawcy jak i po stronie 
gminy. 

4. Specyficzna sytuacja zaistnieje we wspólnotach. W skrajnych przypadkach, z powodu jednej osoby, 
która nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, wszyscy członkowie wspólnoty będą 
zobowiązani wnosić opłaty za zagospodarowanie odpadów w podwyższonej wysokości. 
W przypadku, gdy takie sytuacje będą się powtarzały, wspólnoty mogą rezygnować w ogóle z 
selektywnego zbierania odpadów, skoro i tak musza ponosić zwiększone koszty. To z kolei znacznie 
utrudni osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, co będzie się wiązało z obowiązkiem płacenia 
przez Gminę kar. 
 

7) Kary – nowe zapisy 
Ustawa po nowelizacji wprowadza nowy katalog kar: 
Art. 9z. 1a. Gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim 
terenie, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8-10 - podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 
100 000 zł. 
 
Art. 9z. ust. 6.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w 
art. 9u - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł. 
 
Art.  3.   2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 
utrzymania, a w szczególności: 
3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 
4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych 
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje 
o: 
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, 
zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, 
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania, 
c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z 
właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: 

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, 
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze 
wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania, 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające: 
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– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, 
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy, 

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach 
rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa 
rolne; 
10) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; 
 
 
Art.  9u.  1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 
ustawy. 
1a.  W stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, co najmniej 
raz na dwa lata. 
2.  Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.). 
 

8) „Niekonsekwencje” nowelizacji 
a) Termin sprawozdań rocznych a termin sporządzenia analizy 

 

Art.  9n. 1.Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania 
rocznych sprawozdań. 
2.  Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 
stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 
 

Art.  9na.  1. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy, 
jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 
2.  Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 
stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 
 

Art.  9nb.  1. Podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1, 
oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego 
odpady komunalne, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. 
2.  Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia 
za poprzedni rok kalendarzowy. 
 
W związku z opóźnieniem w wprowadzeniu systemu BDO, przez którym wykonawcy mieli m.in. składać 
sprawozdania, przesunięto terminy składania sprawozdań na: 
 
Art.  12a.  1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje 
się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 
2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020r. 

Zgodnie z zapisami art. 9tb   
Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty 
zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na 
podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 
innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami 
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komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
[…]  
Analizę należy sporządzić do 30 kwietnia, a podmioty odbierające odpady na terenie gminy złożą sprawozdania 
….do 30 czerwca.  
Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki komunalnej jest jednym z tych obowiązków, za których 
niedopełnienie grozi kara od 1.000 do 100.000 zł. 

 
b) Ograniczanie poziomów odpadów biodegradowalnych 

 
Art. 3c [Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji]  
1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania: 
1)  do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, 
2)  do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1)  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę 
osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1; 
2)  sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji wytworzonych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Na dzień dzisiejszy obowiązuje rozporządzenie z …. 15 grudnia 2015 r. Określa ono poziomy recyklingu tylko 
do dnia 16 lipca 2020 r. Nie uwzględnia nowych zapisów ustawy, np. kwestii kompostowania części odpadów 
i w jaki sposób wpłynie to na obliczanie poziomów recyklingu. 

Za brak osiągniętych wymaganych poziomów recyklingu na gminę nakładane są kary. 

c) Zbieramy odpady w sposób selektywny, ponosimy koszty tego systemu, czy w związku z tym płacimy mniej? 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska na rok 2020 

Lp. Kod 
odpadów 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Jednostkowa 
stawka opłaty 
w zł/Mg 

1013 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie  
1014 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 
 

1015 20 01 01 Papier i tektura 270,00 
1016 20 01 02 Szkło 270,00 
1017 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 270,00 
1041 20 01 39 Tworzywa sztuczne 270,00 
1042 20 01 40 Metale 270,00 
1045 20 01 45 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 270,00  
1051 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 270,00 
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6 Czy CISPOL może prowadzić odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie Gminy ? 
 

 

Warunki, jakie musi spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 
§ 2. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę 
magazynowo- -transportową […] 
2. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: 
1) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 
nieupoważnionym; 
2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; 
3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją 
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; 
4) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające 
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z 
wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 
951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21); 
5) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: 
a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 
b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, 
c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 
d) legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie 
odpadów. 
3. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: 
1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 
2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów 
– o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy 
magazynowo-transportowej. 
 
§ 3. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: 
1) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co 
najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 
dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co 
najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 
2) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 
numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
3) na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego gromadzenia 
odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 
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7 Poziomy recyklingu osiągane przez Gminę 
 

 

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA  I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

Zestawienie osiągniętego przez Gminę Byczyna poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych w latach 2013 - 2019: 

Wskaźnik Osiągnięty poziom [%] Dopuszczalny / wymagany poziom [%] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Poziom recyklingu, do 
ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych  
i rozbiórkowych  

 

81,1 

(O) 

 

93,0 

(O) 
 

 

100 

(O) 

 

3,4 

(N) 

 

 

123,9 

(O) 

 

97 

(O) 

  

min. 36 

 

min. 38 

 

min. 40 

 

min. 42 

 

min. 45 

 

min. 50 

 

min. 60 

O – poziom osiągnięty 
N – poziom nieosiągnięty 

  

 

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA FRAKCJI ODPADÓW KOMINALNYCH : PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 

Zestawienie osiągniętego przez Gminę Byczyna poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013 – 2019: 

Wskaźnik Osiągnięty poziom [%] Dopuszczalny / wymagany poziom [%] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Poziom recyklingu, do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

 

15,9 

(O) 

 

49,2 

(O) 

 

61,9 

(O) 

 

21,4 

(O) 

 

20,6 

(O) 

 

35 

(O) 

  

min. 12 

 

min. 14 

 

min. 16 

 

min. 18 

 

min. 20 

 

min. 30 

 

min. 40 

O - poziom osiągnięty   
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POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA 

Zestawienie osiągniętych przez Gminę Byczyna poziomów redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w latach 2013-2019: 

Wskaźnik Osiągnięty poziom [%] Dopuszczalny / wymagany poziom [%] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do 
składowania w stosunku do 
1995r.  

 

 

43,5 

(O) 

 

 

61,7 

(N) 
 

 

 

40,8 

(O) 

 

 

30,1 

(O) 

 

 

 

14,7 

(O) 

 

 

14 

(O) 

  

 

maks. 50 

 

 

maks. 50 

 

 

maks. 50 

 

 

maks. 45 

 

 

maks. 45 

 

 

maks. 40 

 

O – poziom osiągnięty 

N – poziom nieosiągnięty 
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Art. 4 
1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego. 
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 
1)  wymagań w zakresie:  
 a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier,  
      metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,  
 b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co 
najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i 
chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i 
innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i 
odzieży,  
 c)  uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku   
      publicznego,  
 d)  mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  
2)  rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym, przy uwzględnieniu:  
 a)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,  
 b)  liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;  
2a)  utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;  
3)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
4) (uchylony) 
5)  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
7)  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
8)  wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

 

2a. Rada gminy może w regulaminie:  
 1)  wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 
1 lit. a i b oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów;  
 2)  postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 
parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne;  
 3)  określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące;  
 4)  określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli 
takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady;  
 5)  określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są zbierane w sposób selektywny. 

 

 

 

 

8 Uchwały – nowe zapisy 
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Art. 6  
1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 
wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z 
usług wykonywanych przez: 
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub 
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 
- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowania 
wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b. 

 

2. Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o 
których mowa w ust. 1. 
3.(uchylony) 
4. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
4a. Rada gminy, określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od 
gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiednio odległości od miejsca przetwarzania odpadów 
komunalnych, stacji zlewnej, a także właściwości nieczystości ciekłych. 

 

Art. 6c [Obowiązek gmin odbierania odpadów komunalnych]  
1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. 
2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
2a. W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli tych 
nieruchomości. 

 

Art. 6j [Stawka opłaty]  
1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn: 
1)  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 
 
2)  ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 
 
3)  powierzchni lokalu mieszkalnego 
 
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 
 
2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 
 
2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada 
gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty.  
[…] 
3. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 
6k ust. 1 pkt 2.  
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3a. W przypadku nieruchomości, o której mowa w ust. 3, na której są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 
1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238), dopuszcza się, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła 
iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1.  
3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
3c. (uchylony) 
3d. Do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 
działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176) stosuje się przepis ust. 3.  
3e. W przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy w uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1, określa zasady ustalania ilości zużytej wody na 
potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1, a w części 
nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 
obliczonych zgodnie z ust. 1-3. 
4a. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, o których mowa w art. 6c 
ust. 1. 
5. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa 
miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych 
nieruchomości zgodnie z ust. 1, 2 lub 3, z tym że w przypadku ustalenia sposobu obliczania opłaty zgodnie z ust. 1 pkt 3 dla 
części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność, uwzględnia się powierzchnię użytkową lokalu. 

 

Art. 6k [Uchwała rady gminy]  
1. Rada gminy, w drodze uchwały: 
1)  dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w 
art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na 
obszarze gminy; 
2)  ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości.  
 
2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 
1)  liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 
2)  ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 
3)  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d; 
4)  przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych 
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

 

2a. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne 
zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 
1)  w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 
1 osobę ogółem - za mieszkańca;  
2)  w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 - 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 
na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody;  
3)  w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3  - 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 
na 1 osobę ogółem - za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego;  
4)  w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 - 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 
osobę ogółem - za gospodarstwo domowe;  
5)  w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 - 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 
osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 
osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości 
proporcjonalnej do ich pojemności.  
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2b. Rada gminy, ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, może uwzględnić stopień, w jakim dochody ze 
środków własnych pozyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego użycia 
pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
3. Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż 
dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie 
ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.  
 
4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 
dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 
lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), lub rodziny 
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907).  
 
4a. Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych. 

 

Art. 6l [Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, inkaso]  
1. Rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z 
dołu czy z góry. 
 
2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 
oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

 

Art. 6m [Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami] 
1b. Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych: 
1)  imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 
2)  adres nieruchomości; 
3)  dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
4)  numer telefonu właściciela nieruchomości; 
5)  adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; 
6)  inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;  
7)  informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne. 

 

Art. 6n [Wzór deklaracji o wysokości opłaty]  
1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego: 
1)  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w 
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 
zm.6) ) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także 
informację o terminach i miejscu składania deklaracji;  
2)  warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:  
 a)  ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne,  
 b)  sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
 c)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.  
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2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Art. 6r [Dochód gminy] 
3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 
3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
3b. Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych 
odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na 
tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
3c. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 3, podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. 
3d. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 
4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 

 

Art. 6ra [Uchwała]  
1. Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.  
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy określa rodzaje odpadów z działalności rolniczej przyjmowanych przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz może określić maksymalną masę odpadów lub ilość sztuk 
odpadów przyjmowanych z gospodarstwa rolnego. 

 

Art. 7 [Uzyskiwanie zezwoleń]  
1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 
1) (uchylony) 
2)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
3)  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
4)  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
- wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 
2.(uchylony) 
 
3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 
 
3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia 
technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 
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Wykonawca umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów przedstawił następujące propozycje obniżenia 
kosztów obsługi systemu zagospodarowania odpadów komunalnych: 

- wyodrębnienie frakcji: popiół (niższa cena za zagospodarowanie w porównaniu ze zmieszanymi, gdzie obecnie 
mieszkańcy wrzucają popiół), 

- osobne stawki/ceny na każdą z frakcji, 

- według oceny wykonawcy, zmniejszenie częstotliwości odbiory nie musi powodować zmniejszenia kosztów (ilość 
odpadów będzie ta sama, wykonawca będzie jeździł rzadziej, ale nie będzie w stanie w trakcie jednego „objazdu” 
zebrać wszystkich odpadów, będzie więc zmuszony jechać na instalację, oddać odpady i wrócić na trasę 
„objazdu”). 

 

10 Częstotliwość odbioru odpadów 

 

Harmonogramy odbioru odpadów: 

- Praszka, 

- Kuczbork 

- Lasowice Wielkie 

- Olesno 

- Wołczyn 

w załączeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Zagospodarowanie odpadów komunalnych od strony Wykonawcy  
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Artykuły prasowe – w załączeniu. 

 

 

 

11 Co o gospodarowaniu odpadami sądzą inni 


