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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 
od godz. 

8.30  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA/ SERWIS KAWOWY* 
godz. 9.00 OTWARCIE SZKOLENIA 

9.00-14.00 

1. Przesunięcie terminu na wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
w gminie za 2019 rok. 

2. Nowy termin na przyjęcie uchwał śmieciowych dostosowujących akty prawa 
miejscowego do nowelizacji (deklaracje, zwolnienia za kompostowanie, stawki 
opłaty podstawowej i podwyższonej, stawki opłaty za pojemniki i worki, regulaminy, 
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług). 

3. Zmiany w egzekucji zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

4. Nowe obowiązki wierzyciela związane z treścią upomnienia. 
5. Nowy wzór upomnienia. 
6. Zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. 
7. Upomnienie zawierające zawiadomienie o ujawnieniu w Rejestrze Należności 

Publicznoprawnych. 
8. Nowe tytuły wykonawcze. 
9. Nowa treść tytułów wykonawczych – pouczenia. 
10. Nowe zasady przesyłania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego. 
11. Nowy obowiązek  przekazania przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym 

dodatkowych  informacji organowi egzekucyjnemu. 
12. Nowy termin na wprowadzenie stawek opłat dla rodzinnych ogrodów działkowych. 
13. Dłuższe stosowanie stawek opłat za pojemniki i worki z odpadami komunalnymi, 

obowiązywanie wyższych stawek opłat za pojemniki bądź worki niż określone  
w ustawie. 

14. Czy należy wystawiać upomnienia i tytuły wykonawcze? 
15. Czy nieruchomości pozostające poza gminnym  systemem śmieciowym muszą 

segregować odpady komunalne, jak kontrolować takie nieruchomości? 
16. Kary finansowe dla wójta/ burmistrza/ prezydenta lub pracownika merytorycznego  

za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie 
stosowania przepisów dotyczących odpadów komunalnych. 

17. Jak skutecznie sprawdzić, czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia 
kompostuje bioodpady? 

18. Zapisy SIWZ, SOPZ, projektów umów a zabezpieczenie obowiązków gminy w zakresie 
kontroli segregowania odpadów komunalnych i kompostowania bioodpadów. 

19. W jakim czasie można złożyć  nową deklarację w metodzie od zużycia wody? 
20. Nowe zasady zaliczania wpłat  - przepisy op a przepisy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
21. Nowa deklaracja - co ma być w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi? 
22. Jak powinna wyglądać deklaracja za nieruchomości niezamieszkałe? 
23. Nieruchomości niezamieszkałe – problemy ze stawkami i zgoda właściciela 

nieruchomości. 
24. Jak zrobić odpis w przypadku nieruchomości niezamieszkałych? 
25. Nieruchomości mieszane a opłata. 
26. Nowe stawki opłat za pojemniki i worki. 
27. Nowe stawki opłat za nieruchomości wypoczynkowe i rodzinne ogrody działkowe. 
28. Jak powinna wyglądać deklaracja z nieruchomości wypoczynkowej? 
29. Czy można zadeklarować brak segregacji odpadów? 
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30. Decyzja w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów. 
31. Powiadomienie przez podmiot burmistrza i właściciela nieruchomości. 
32. Informacja podmiotu odbierającego odpady o braku segregacji – postępowanie 

organu. 
33. Wymogi segregacji odpadów w treści regulaminu. 
34. Co powinny zawierać nowe uchwały? 
35. Do kiedy należy podjąć uchwałę o zwolnieniu na kompostowanie bioodpadów? 
36. Zawiadomienie z pouczeniem egzekucyjnym w przypadku zmiany stawek opłat. 
37. Nowy rachunek bankowy dla opłat. 
38. Sprawozdanie z wykonania budżetu z częścią szczegółową dotyczącą opłat 

i wydatków w systemie śmieciowym. 
39. Częstotliwość odbioru odpadów, zmiany dla gmin wiejskich i części wiejskiej gminy 

miejskiej. 
40. Limitowanie odbioru odpadów. 
41. Nowy strumień odpadów w pszok. 
42. Szacowanie wartości zamówienia a rozliczenie od 1 mg odebranych odpadów. 
43. Problem z uchwałą dotycząca zwolnienia z powodu kompostowania bioodpadów. 
44. Wymagania dotyczące kompostowania. 
45. Kontrola kompostowania bioodpadów na nieruchomości. 
46. Wymagania zamawiającego od podmiotu odbierającego w przypadku zwolnienia 

na kompostowanie bioodpadów. 
47. Odpady rolnicze – jak wygląda zbiórka w pszok, czy jest to obligatoryjne? 
48. Rozliczanie oddawania odpadów rolniczych. 
49. Zmiana danych a termin na złożenie nowej deklaracji. 
50. Okres wsteczny w opłacie. 
51. Okres bieżący na złożenie deklaracji o wysokości opłaty – praktyczne przykłady. 
52. Zmniejszenie wysokości opłaty wstecz – przykłady. 
53. Brak zamieszkiwania na nieruchomości – co zrobić? 
54. Kilka deklaracji z bloku wielorodzinnego. 
55. Odpady z cmentarzy, terenów zielonych. 
56. Sankcje dla gminy za brak kontroli, w tym kontroli segregacji. 
57. Kiedy powstaje obowiązek wnoszenia opłaty? 
58. Górne stawki opłat. 
59. Obowiązek zbilansowania systemu. 
60. Dochody gminy ze sprzedaży surowców wtórnych a opłata. 
61. Sankcje karne dla właścicieli nieruchomości – nowość 

oraz  
62. Inne zagadnienia związane z nowelą ustawy śmieciowej. 

godz. 14.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. OBIAD 
*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 


