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ERRATA
Szanowny Czytelniku,

w trakcie prac redakcyjnych nad książką Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Komentarz wkradły się błędy polegające m.in. na zamieszczeniu 
w książce treści przepisów ustawy w nieaktualnym już brzmieniu. Poniżej przed-
stawiamy erratę do książki, w której uwzględnione zostały wszystkie błędy oraz 
wskazane właściwe brzmienie poszczególnych jej fragmentów.

Za zaistniałe błędy i związane z nimi trudności serdecznie przepraszamy.

         Wydawca

Strona 84, art. 6d ust. 1a

Jest Powino być

1a. 33 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
może udzielić zamówienia publicznego w try-
bie przetargu łącznie na odbieranie odpadów 
z nieruchomości, o których mowa w art. 6c 
ust. 1 i 2.

1a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może 
udzielić zamówienia publicznego w trybie prze-
targu łącznie na odbieranie odpadów z nieru-
chomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2.

Strona 92, art. 6j ust. 3b

Jest Powino być

3b. 46 W przypadku nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętne-
go miesięcznego dochodu rozporządzanego 
na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy, lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe.

3b. W przypadku nieruchomości, na której znaj-
duje się domek letniskowy, lub innej nierucho-
mości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętne-
go miesięcznego dochodu rozporządzanego 
na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy, lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe.



Strona 105, art. 6m ust. 2

Jest Powino być

2. W przypadku zmiany danych będących pod-
stawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów ko-
munalnych powstających na danej nierucho-
mości właściciel nieruchomości jest obowią-
zany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

2. W przypadku zmiany danych będących pod-
stawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieru-
chomości, właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

Strona 107, uwaga 8

Jest Powino być

8. Artykuł 6m ust. 2 CzystGmU reguluje spra-
wy korekty deklaracji, czyli: 
1) jeśli doszło do zmiany danych będących pod-

stawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nie-
ruchomości właściciel nieruchomości ma 
10dni na złożenie nowej deklaracji, licząc 
od dnia wystąpienia zmiany;

2) opłatę w nowej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym wystąpiła zmiana.

8. Artykuł 6m ust. 2 CzystGmU reguluje spra-
wy korekty deklaracji, czyli: 
1) jeśli doszło do zmiany danych będących pod-

stawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieru-
chomości właściciel nieruchomości ma czas 
do 10 dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiła zmiana;

2) opłatę w nowej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym wystąpiła zmiana.

Strona 174, art. 9ta pkt 1

Jest Powino być

1) nadane w polskiej placówce pocztowej ope-
ratora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 
i 1948) lub

1) nadane w polskiej placówce pocztowej ope-
ratora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. 
poz. 106, 138, 650 i 1118) lub

Strona 191, art. 9z ust. 1a

Jest Powino być

1a. Gmina, która nie tworzy warunków nie-
zbędnych do utrzymania czystości i porządku 
na swoim terenie, o których mowa w art. 3 
ust. 2 pkt 3 i 4, z wyłączeniem naruszenia obo-
wiązku, o którym mowa w art. 9u ust. 1a, oraz 
pkt 8–10 – podlega karze pieniężnej w wyso-
kości od 1000 zł do 100 000 zł.

1a. Gmina, która nie tworzy warunków nie-
zbędnych do utrzymania czystości i porządku 
na swoim terenie, o których mowa w art. 3 
ust. 2 pkt 3, 4 i 8–10 – podlega karze pienięż-
nej w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł.

Strona 193, uwaga 2

Jest Powino być

2. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców 
odbierających odpady komunalne, tak samo 
ustawodawca poszerzył analogiczny katalog 
deliktów administracyjnych popełnianych przez 
gminy i dodał w art. 9z ustęp 1a. W myśl prze-
pisu karze pieniężnej podlega gmina, która nie 
tworzy warunków niezbędnych do utrzymania 
czystości i porządku na swoim terenie. Chodzi 
tu o: 
1) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomo-

ści na terenie gminy systemem gospodaro-
wania odpadami komunalnymi,

2) nadzór nad gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, w tym realizację zadań po-
wierzonych podmiotom odbierającym odpa-
dy komunalne od właścicieli nieruchomości, 
ale z wyłączeniem wymogu kontrolowania 
podmiotów odbierających odpady od wła-
ścicieli nieruchomości co najmniej raz na 
2 lata.

Gmina popełniająca powyższe uchybienia 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 
1000 zł do 100 000 zł.
Z brzmienia ustępu można wysnuć wniosek, 
że skoro deliktem nie jest kontrolowanie pod-
miotów odbierających odpady od właścicieli 
nieruchomości rzadziej raz na 2 lata, to delik-
tem jest zaprzestanie kontrolowania w ogóle. 
Potwierdzenie tego wnioskowania znajduje się 
ust. 6 komentowanego artykułu.

2. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców 
odbierających odpady komunalne, tak samo 
ustawodawca poszerzył analogiczny katalog 
deliktów administracyjnych popełnianych przez 
gminy i dodał w art. 9z ustęp 1a. W myśl prze-
pisu karze pieniężnej podlega gmina, która nie 
tworzy warunków niezbędnych do utrzymania 
czystości i porządku na swoim terenie. Chodzi 
tu o: 
1) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomo-

ści na terenie gminy systemem gospodaro-
wania odpadami komunalnymi,

2) nadzór nad gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, w tym realizację zadań po-
wierzonych podmiotom odbierającym odpa-
dy komunalne od właścicieli nieruchomości, 

3) obowiązki informacyjne i edukacyjne oraz 
coroczną analizę stanu gospodarki odpada-
mi komunalnymi.

Gmina popełniająca powyższe uchybienia pod-
lega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł 
do 100 000 zł.




