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Szanowni Państwo! 
 

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 
organizuje szkolenie nt.: 

Dochodzenie i egzekucja a przedawnienie  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego zajmujących się dochodzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy lub związku międzygminnego (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). 
Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo.  
 
Szkolenie prowadzić będzie Pani Hanna Kmieciak – praktyk w dziedzinie dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego, autorka książek „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. 
Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia” oraz publikacji z dziedziny procedur publicznoprawnych 
publikowanych na łamach „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów 
samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów informacyjnych RIO. 
 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  

(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. 
 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 190 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 
1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 
 
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia  2019 roku 
wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: 
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 
Ilość miejsc ograniczona. 

 
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15. 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia. 

 
 
  

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/


 

 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 
 

Szkolenie 
Dochodzenie i egzekucja a przedawnienie  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Termin: 2 kwietnia 2019 r. 
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia: 9.30 
Prowadząca: p. Hanna Kmieciak 
Koszt uczestnictwa: 190 zł/os.  
 

UWAGA! 
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 kwietnia 2019 roku wyłącznie 
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:  
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 
 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

1. Wygaszanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zapłata opłaty śmieciowej. Kto oprócz 

właściciela może płacić opłatę śmieciową? Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności. Kiedy należy wydać 
postanowienie o zarachowaniu wpłaty? Kto może dokonać zapłaty opłaty. Zapłata opłaty u inkasenta – jak nie 
dopuścić do złamania tajemnicy skarbowej. Jakie dokumenty można udostępniać inkasentowi w celu poboru opłaty. 
Ściąganie opłaty śmieciowej przez firmy windykacyjne. Potrącenie sposobem na dłużników będących jednocześnie 
wierzycielami gminy. Kiedy można dokonać potrącenia? Czy potrzebna jest zgoda podatnika? Potrącenie na wniosek 
dłużnika czy z urzędu? Na jaki dzień – w sytuacji potrącenia - liczymy odsetki? Postanowienie o dokonaniu 
potrącenia. Kiedy i w jaki sposób odmawiamy dokonania potrącenia? Co to jest nadpłata i kiedy powstaje? Omówimy 
zastosowanie w praktyce przepisu szczególnego, art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Jak zwrócić nadpłatę? Czy nadpłata się przedawnia? Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, czyli 
podatnik oddaje gminie swój majątek za długi. Umorzenie zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie? Jakie dokumenty załączyć do wniosku? Czy organ 
podatkowy może czy musi umorzyć zaległość? Rozłożenie na raty opłaty i umorzenie odsetek – co zrobić, gdy 
podatnik nie spłaca rat? Czy można umorzyć pod warunkiem? Umorzenie zaległej opłaty z urzędu. Obowiązek 
podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach. Przedawnienie: Czy każda opłata śmieciowa za 2013 
rok już się przedawniła? Czy zawsze opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedawnia się z upływem 
5 lat? Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia? Jak liczyć okres przedawnienia? Czy doręczenie upomnienia 
przerwie bieg terminu przedawnienia? Co zrobić, aby opłata śmieciowa się nie przedawniła? Co zrobić z zaległością 
przedawnioną? Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem? 

2. Postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne prowadzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd 

związku międzygminnego jako wierzyciela. Działania informacyjne wierzyciela – obowiązek czy prawo? Jak 
w praktyce podejmować działania informacyjne? Jak, według obecnie obowiązujących przepisów, skutecznie 
wyegzekwować w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Odpowiedzialność współwłaścicieli 
nieruchomości za zaległą opłatę śmieciową. Czy zawsze konieczne jest upomnienie? W jakich sytuacjach nie jest 
potrzebne upomnienie? Jak postąpić w sytuacji, gdy kwota zaległości nie przekracza 116,00 zł? Jaki jest właściwy 
termin wystawienia upomnienia? Jak postępować z upomnieniami, aby nie narazić się na zarzuty w kontroli RIO czy 
NIK? Czy zawsze pobieramy koszty upomnień? Od kiedy liczymy koszty upomnień? Zarachowanie wpłaty na koszty 
upomnienia. Co to znaczy, że upomnienie musi być doręczone? Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru 
czy niemożnością doręczenia upomnienia? Co z upomnieniem do podatnika zmarłego? Czy koszty upomnienia 
można umorzyć? Rola Kodeksu postępowania administracyjnego w egzekucji. 

3. Przepisy obejmujące tytuły wykonawcze. Ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. Co z tytułami na 

zaległości nieprzekraczające 116,00 zł? Co załączamy do tytułu wykonawczego? Obowiązki wójta jako wierzyciela 
w postępowaniu egzekucyjnym. Czy wójt musi ustalać majątek dłużnika? Zbieg egzekucji. Kiedy stosujemy dalsze 
tytuły wykonawcze? W szczegółach omówimy jak w praktyce przebiega egzekucja opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Na kogo wystawić tytuł wykonawczy jeśli dłużnik nie żyje? Kto odpowiada za ustalenie 
terminu przedawnienia zaległości w trakcie egzekucji? Czy warto wnioskować o egzekucję z nieruchomości? Co 
zrobić jeżeli urząd skarbowy umarza egzekucję, a nie ściągnął zaległości? Omówienie problemów występujących 
w postępowaniu egzekucyjnym, wskazanych przez uczestników szkolenia. 

4. Egzekucja w państwie obcym. Jak wystawić tytuł wykonawczy jeśli podatnik mieszka poza granicami Polski? Do 

kogo kierować taki tytuł? Jak przebiega egzekucja administracyjna w państwie obcym? O czym wójt musi wiedzieć 
kierując tytuł na dłużnika zamieszkałego poza granicami Polski? 

5. W roku 2019 zapowiadana jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza 

ona szereg zmian w zakresie naliczania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas 
szkolenia zostaną zaakcentowane obszary, których dochodzenie i egzekucja zmieni się wraz z nowelizacją ustawy. 

6. Pytania i dyskusja uczestników. 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/


 

 


