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OPŁATA „ŚMIECIOWA” ORAZ OPŁATA ZA ODBIERANIE 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU 

Wymiar / orzecznictwo / pobór 
Obowiązki organów samorządu terytorialnego 

Bieżące problemy oraz wskazówki jak te problemy rozwiązać© 
Szkolenie online 

 
TERMINY SZKOLENIA:  16 czerwca 2020 r. 09:00-13:00 

 

CENA:    220 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

PROWADZĄCY: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w 

Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: „skarbowość i podatki”; Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji 

europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut 

Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej 

Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. 

Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów 

Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor 

środków pochodzących z UE; członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. 

Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli 

gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i 

samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa 

podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i 

wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby 

cywilnej) oraz wielu firm szkoleniowych. 

 

ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników urzędów 

gmin, urzędów miast oraz biur związków międzygminnych zajmujących się postępowaniami 

podatkowymi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szkolenie jest 

adresowane do osób którym powierzono obowiązki w zakresie czynności sprawdzających, oraz 

szeroko rozumianego orzecznictwa w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

CELEM SZKOLENIA JEST: Przedstawienie nowych rozwiązań, które są konsekwencją dwóch 

dużych nowelizacji ustaw, a mianowicie: ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach i innych ustaw oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z zapewnieniem 

stosowania rozporządzenia Nr 2016/679; przybliżenie i ugruntowanie wiedzy o najczęściej 

prowadzonych postępowaniach podatkowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi. Chodzi przede wszystkim o postępowania w ramach czynności sprawdzających oraz 

o postępowania orzecznicze zmierzające w kierunku wydania decyzji w trybie art. 6o i 6k i 6kam 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w trybie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. 

 

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ O NOWYCH ROZWIĄZANIACH: 

- Według jakich zasad będzie można prowadzić postępowania w sprawie wysokości opłaty, jak 

zmieni się ustawa UPCG?? 

- Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podstawą 

do prowadzenia egzekucji administracyjnej; 

- Deklaracja o wysokości opłaty z czasookresem korzystania z nieruchomości; 

- Co to jest selektywność i jak ją obliczać; / kto i w jakim dokumencie określenia kto jest, a kto nie 

jest selektywny; 

- Decyzja organu podatkowego w sprawie utracie prawa do zwolnienia tytułu kompostownika; 

- Definicja nieruchomości mieszkalnej jednorodzinnej oraz definicja kompostownika; 

- Kto określenia zasady kompostowania / jaką definicję kompostownika przyjmować; 

- Decyzja w sprawie opłaty za naruszenie zasad selektywności – nowa decyzja podatkowa w 

systemie opłaty śmieciowej; 

- Czy dla nowych decyzji należy prowadzić metrykę sprawy administracyjnej; 

- Odrębne deklaracja dla nieruchomości wielolokalowych z wydzieloną altaną śmietnikową; 

- Konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości i odpowiedzialność za wykroczenie, sposób 

orzekania za to wykroczenie; 

- Czy po raz kolejny trzeba będzie podejmować uchwały związane z systemem gospodarowania 

opłatą „śmieciową”; 

- Jak przeprowadzić prawidłowe czynności sprawdzające w stosunku do deklaracji; 

- Co to jest czynny żal i czy ma zastosowanie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- Czy pełnomocnictwo do podpisania deklaracji podatkowej ma zastosowanie do opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- Co może być dowodem w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

- Kto ustala zasady dla metody zużycia wody; 

- Czy sołtys może być osobowym źródłem dowodowym? 

- Jak poinformować właściciela nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

- Od kiedy skutkuje zawiadomienie stawkowe??; 

- Czy organ podatkowy może odmówić przyjęcia deklaracji „śmieciowej”; 

- Opłata za gospodarowanie odpadami w „małej” wspólnocie mieszkaniowej; 

- Czy korekta deklaracji umarza postępowanie egzekucyjne??; 

- Niepełnoletni właściciel nieruchomości a obowiązki w opłacie za gospodarowanie odpadami; 

- Co zrobić, jak w czasie postępowania umrze podatnik? 

- Czy w zakresie spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 

prowadzić metrykę sprawy administracyjnej; 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów (wniosków, postanowień, decyzji i innych pism) 

będących konsekwencją zmian Ordynacji podatkowej i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminie oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dostosowanie do wymagań 

obowiązującej od dnia 5 maja 2019 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z 
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zapewnieniem stosowania rozporządzenia Nr 2016/679. 

1) Wzór zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właściciela nieruchomości osoby fizycznej 

2) Wzór zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właściciela nieruchomości podmiotu nie będące osobą fizyczną 

3) Zawiadomienie o bezskuteczności korekty deklaracji 

4) Postanowienie o wszczęciu postępowania kierowane do osoby fizycznej (ogólne) 

5) Postanowienie o wszczęciu postępowania kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie 

będącej osobą fizyczną fizycznej (ogólne) 

6) Postanowienie o wszczęciu postępowania o utracie prawa do zwolnienia kierowane do osoby 

fizycznej  

7) Postanowienie o wszczęciu postępowania o utracie prawa do zwolnienia kierowane do 

właściciela nieruchomości osoby nie będącej osobą fizyczną fizycznej  

8) Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych kierowane do osoby fizycznej  

9) Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej 

osobą fizyczną fizycznej  

10) Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych kierowane do właściciela nieruchomości osoby nie będącej 

osobą fizyczną fizycznej  

11) Wzór decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(art. 6ka ust. 4 UPCG) 

12) Zawiadomienie organu gminu / właściciela nieruchomości o niedopełnieniu przez właściciela 

nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ust. 2 UPCG) 

13) Pismo / wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby 

nieobecnej 

14) Postanowienie o wyznaczeniu dla osoby nieobecnej tymczasowego pełnomocnika 

szczególnego 

15) Postanowienie o wszczęciu / o prowadzeniu jednego postępowania podatkowego 

16) Postanowienie / wezwanie w sprawie uzupełnienia braków we wniosku / podaniu w zakresie 

identyfikatora podatkowego 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Definicja właściciela nieruchomości, zmiany w zakresie pojęcia „małej” wspólnoty 

mieszkaniowej 

2. Opłata za odbieranie odpadów komunalnych (art. 6 UPCG): 

a) Kto uiszcza tę opłatę; 

b) Jakie są zasady postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za odbieranie 

odpadów komunalnych, 

c) Struktura decyzji w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych; 

d) Przedłużenie obowiązywania decyzji w sprawie opłaty za odbieranie odpadów 

komunalnych. 

3. Zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) Zwolnienia socjalne; 

b) Zwolnienia z karty dużej rodziny; 

c) Zwolnienia kompostownikowe. 
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4. Wszystko o deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

a) Deklaracja jako dokument fiskalny; 

b) Deklaracja jako dokument finansowo – księgowy; 

c) Czynności sprawdzające w zakresie poprawności formalno – merytorycznej deklaracji; 

d) Podstawy prawne do odmowy przyjęcia deklaracji; 

e) Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji; 

f) Czynny żal podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

g) Deklaracja w sprawie wysokości opłaty w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

 

5. Czynności sprawdzające – podstawowe przesłanki – oczywista omyłka, oczywisty błąd – 

wpływ korekty deklaracji na prowadzone postępowania podatkowe. 

 

6. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

a) Elementy konieczne zawiadomienia „stawkowego”; 

b) Doręczenia zawiadomienia „stawkowego” 

c) Skuteczność zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty; 

d) Upoważnienie do sporządzenia zawiadomienia; 

e) Zawiadomienie jako dokument finansowo – księgowy; 

f) Zawiadomienie „stawkowe” w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

 

7. Postępowanie podatkowe zmierzające do wydania decyzji w trybie art. 6k, 6ka i 6o ust. 1 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

a) Wszczęcie postępowania podatkowego; 

b) Pełnomocnictwa podatkowe: ogólne – szczególne – do doręczeń – pełnomocnik z 

konieczności – obowiązek ustanowienia kuratora; 

c) Dowody – postępowanie wyjaśniająco – dowodowe; 

d) Dowody „z zatrutego drzewa”; 

e) Konieczność stosowania zasady ostatniego słowa strony w postępowaniu; 

f) Metryka sprawy administracyjnej – kiedy prowadzimy metrykę, a kiedy obowiązek jest 

wyłączony. 

g) Decyzja określająca w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

 

*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora do którego należą prawa 

autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, adaptacja, 

rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową 

i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pisemnej zgody 

autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).  
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 
Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
slomka@owal.edu.pl 

 
Opiekun szkolenia:  

Konrad Słomka 
795 900 011 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 
 

 
 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 220 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

 
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


