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PODSTAWOWE POJĘCIA

Odpady – rozumie się przez to każdą substancję

lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się

jest obowiązany.

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez 

to także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością.



PODSTAWOWE POJĘCIA

Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 

innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 

w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady 

komunalne pozostają zmieszanymi odpadami 

komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 

przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób 

znaczący ich właściwości.



PODSTAWOWE POJĘCIA

Odpady ulegające biodegradacji – rozumie 

się przez to odpady, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 

mikroorganizmów.

Selektywne zbieranie – rozumie się przez to 

zbieranie, w ramach którego dany strumień

odpadów, w celu ułatwienia specyficznego 

przetwarzania, obejmuje jedynie odpady 

charakteryzujące się takimi samymi 

właściwościami i takimi samymi cechami.



NIERUCHOMOŚCI 
W ZAKRESIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

� wyposażenie nieruchomości

w pojemniki służące do zbierania

odpadów komunalnych,

�utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, chyba że na mocy uchwały rady 

gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, 

obowiązki te przejmie gmina jako część usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za 

uiszczoną przez właściciela opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,



NIERUCHOMOŚCI 
W ZAKRESIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

� zbieranie powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w regulaminie,



NIERUCHOMOŚCI 
W ZAKRESIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

� pozbywanie się zebranych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych w sposób 

zgodny z przepisami ustawy i przepisami 

odrębnymi.



NIERUCHOMOŚCI 
W ZAKRESIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą

ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową

deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 

zmiany.



SANKCJE ZA NIEZŁOŻENIE 
DEKLARACJI

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach 

o podobnym charakterze.



SANKCJE GMIN WOBEC WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI

Upoważnieni pracownicy gminy lub funkcjonariusze 

straży gminnej albo miejskiej, uprawnieni są do 

kontroli przestrzegania zasad czystości i porządku 

przez właścicieli nieruchomości i nakładania 

grzywien. 

Ich kontroli podlega także przestrzeganie przez 

mieszkańców obowiązków, określonych w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na   terenie gminy.

Mieszkaniec, który nie wykonuje ciążących na nim 

obowiązków, podlega karze grzywny.



UPRAWNIENIA DO NAKŁADANIA 
GRZYWIEN W DRODZE MANDATU

Od 28 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 

2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wykroczeń,  za które strażnicy straży gminnych są

uprawnieni do nakładania grzywien w drodze 

mandatu (Dz. U. z 2014 r., poz. 55),  które nadaje 

strażnikom nowe uprawnienia mandatowe  

wynikające  z naruszenia przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach.



UPRAWNIENIA DO NAKŁADANIA 
GRZYWIEN W DRODZE MANDATU

Zgodnie z nowymi przepisami straż gminna może 

nałożyć grzywnę na osobę, która popełnia przewinienie 

polegające między innymi na nie wykonywaniu 

obowiązku:

� wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym;

� zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w 

regulaminie gospodarowania odpadami komunalnymi 

obowiązującymi na terenie danej gminy;



UPRAWNIENIA DO NAKŁADANIA 
GRZYWIEN 

W DRODZE MANDATU

Uprawnienia straży gminnej do  nakładania grzywnej 

na osobę cd.:

� Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w 

sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach i innymi przepisami 

odrębnymi;

� Gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z 

regulaminem gospodarowania  odpadami 

komunalnymi obowiązującym na terenie danej gminy. 



UPRAWNIENIA DO NAKŁADANIA 
GRZYWIEN 

W DRODZE MANDATU

Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego wydaje strażnikom komendant 

straży gminnej, po uprzednim otrzymaniu 

odpowiedniego upoważnienia od właściwego 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Natomiast w strażach umiejscowionych w 

strukturze urzędu gminy, upoważnienie do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, 

wydaje strażnikom na imienny wniosek komenda 

straży gminnej, bezpośrednio właściwy wójt 

(burmistrz, prezydent miasta).  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


