
        Pani Ewa Chmielarz – Żwawa 

        Radna Rady Miejskiej w Brzesku 

 

Nasz znak: OS. 6232.20.37.2019.DZ   Brzesko, dnia 02.10.2019 r. 

Dotyczy: interpelacji złożonej w dniu 27 sierpnia br. na Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

W związku z kolejnym zapytaniem uprzejmie wyjaśniam: 

1. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 roku  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko, 

zgodnie z § 5 uchwały, weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 roku. Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa 

miejscowego, który zmienił dotychczasową metodę ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wobec tego zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy 

o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, właściciel nieruchomości  był obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (czyli od 1 lipca 2019).  

Cytowany w Pani piśmie art. 6m ust. 2 w brzmieniu w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, 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, został ustalony w znowelizowanej ustawie 

 o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie dopiero  w miesiącu 

wrześniu i ma zastosowanie wyłącznie do właścicieli nieruchomości u których 

nastąpiła zmiana po 6 września 2019 roku. 

2. Do składania deklaracji jak wskazano w pkt 1 byli zobowiązani  wszyscy właściciele 

nieruchomości, gdyż zgodnie z uchwałą stanowiącą akt  prawa miejscowego, nastąpiła 

zmiana metody naliczeń i każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek złożyć 

nową deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten 

wynika bezpośrednio z normy prawnej wyrażonej w art. 6m ust. 2.     

3. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, a więc wszczyna  postępowanie administracyjne w trakcie 

którego ustalane są  konieczne dane do określenia opłaty w decyzji.  

4.  Konsekwencją niezłożenia deklaracji będzie wydanie decyzji administracyjnej w 

której zostanie określona opłata zgodnie z art. 6o ust.1, natomiast zgodnie z art. 6o 

ust.3, 

po doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje 

zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty. 



W decyzji można określić stawkę dla właściciela nieruchomości dla odpadów 

zbieranych nieselektywnie. Właściciel w deklaracji określa czy będzie zbierał odpady 

w sposób selektywny czy też nieselektywny, w przypadku gdy takiej deklaracji nie 

złożył, organ może  określić sposób zbierania odpadów. Ponadto zgodnie z art.10 

ust.2b znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, kto wbrew 

obowiązkowi określonemu w art. 6m ust.1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny. Postępowanie  

w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach  

o wykroczenia, czyli po 6 września br. organ może kierować wnioski o ukaranie 

właścicieli nieruchomości, którzy po mimo wezwania nie złożyli deklaracji.  Jednakże 

dotychczas z tego nowego instrumentu prawnego nie korzystaliśmy,  gdyż nie było 

takiej potrzeby, bo deklaracje w ogromnej większości zostały złożone, a pozostałe 

cały czas spływają.  

5. Na dzień złożenia poprzedniej interpelacji (27.08.2019r) według starych zasad opłaty 

płaciły osoby mające stałe zlecenie w banku (jeżeli nie zmieniły zlecenia). Wnoszone 

stawki opłat nie są właściwe, a brak złożonej deklaracji uniemożliwia właściwe 

zaksięgowanie wpłat (brak przypisu z deklaracji). Wobec tych osób jeżeli nie złożą 

nowej deklaracji będzie wydana decyzja w której zostanie określona wysokość opłaty, 

a decyzja jest podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego  zgodnie  

z  przepisami prawa. System nie pozwala wygenerować ilości osób wnoszących opłaty  

wg. starych stawek opłat, natomiast pozwala ustalić osoby które nie złożyły deklaracji.  

6. Osoby, które złożyły deklarację opłat wpłacają kwoty w wysokości określonej  

w złożonej deklaracji, w przypadku wpłacania innych kwot niż obowiązująca stawka 

określona w uchwale, wpłaty są niewłaściwe (za małe) prowadzone jest postępowanie 

egzekucyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 roku, 

zmieniła metodę ustalenia stawek opłat. Poprzednia uchwała Nr XLIII/303/2017 RM 

w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku, została  podjęta na podstawie między 

innymi  art. 6j ust.2 -czyli od gospodarstwa domowego, ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), gdzie w § 2 określono 

wysokość opłaty od gospodarstwa domowego – tylko do wysokości 7 osób. 

Uchwała z mocy prawa podlegała nadzorowi  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Krakowie oraz departamentu prawnego Wojewody Małopolskiego, gdzie Kolegium 

izby 

 i Wojewoda Małopolski prowadząc postępowanie nadzorcze, mające na celu ocenę 

zgodności uchwały z przepisami prawa,  nie stwierdzili  naruszeń prawa.  Obecnie 

obowiązująca uchwała została podjęta na podstawie art.6j ust.1 pkt 1 -czyli od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, co jednoznacznie wskazuje 

na zmianę metody ustalenia opłaty i obowiązku złożenia nowych deklaracji  

wg. nowego wzoru i nowych stawek opłat.  

8. Podstawa prawna do wydania decyzji obowiązuje nadal zawarta jest w art. 6o ust.1 

znowelizowanej ustawy.  

9. Wpływy z opłat na dzień  30 września  2019r wynoszą 3 214 700, 68 zł. 

 

 



                                                                                            (-)  Z upoważnienia Burmistrza  

                                                                                                               Dyrektor 

                                                                                              Wydziału Ochrony Środowiska 

                                                                                                             Danuta Zięba 


