
 
 

 

Cel szkolenia: 

 

1. Omówienie najnowszych orzeczeń 

dotyczących przedawnienia 

zobowiązań podatkowych 

zabezpieczonych hipoteką – 

istotna zmiana linii orzeczniczej.  

2. Czy ustanowienie hipoteki lub 

zastawu skarbowego zabezpieczą 

przed przedawnieniem opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi?  

3. Za jaki okres wstecz organ 

podatkowy może skutecznie żądać 

złożenia deklaracji „śmieciowej” 

lub w przypadku jej niezłożenia 

określić wysokość zobowiązania z 

tytułu opłaty? 

4. Jaki jest termin płatności opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w przypadku 

wydania decyzji określającej np. 

za 2017r.? 

5. Czy opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok 

2017 należy uznać za 

przedawnioną z końcem roku 2022 

jeżeli nie podjęto żadnych działań 

skutkujących przerwaniem lub 

zawieszeniem biegu terminu 

przedawnienia? 

6. Czy w decyzji określającej opłatę 

za okresy wsteczne należy naliczyć 

odsetki od zaległości? 

7. Czy i na jakich zasadach 

zastosowanie środka 

egzekucyjnego przerywa bieg 

terminu przedawnienia (pojęcie 

tzw. skutecznego i nieskutecznego 

środka egzekucyjnego, w którym 

momencie następuje zajęcie 

środków na rachunku bankowym)? 

8. Czy w przypadku przedawnienia 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy 

równocześnie odpisać z ksiąg 

rachunkowych należność główną, 

odsetki i koszty upomnienia? 

9. W jaki sposób udokumentować 

przedawnienie opłaty, odsetek i 

kosztów upomnienia? 
 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 06 CZERWCA 2023 r. 
 

Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia - które należności 

przedawniają się w 2023r.? Różnice pomiędzy przedawnieniem  

należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji 

określającej opłatę. Istotna zmiana linii orzeczniczej w zakresie 

przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych 

hipoteką. 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Prawno-podatkowe aspekty należności z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2.1.Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminowość 

deklarowania opłaty(kto powinien złożyć deklarację w przypadku 

współwłasności, czy deklarację muszą złożyć/podpisać wszyscy 

współwłaściciele, obydwoje małżonkowie?) 

2.2.Kto powinien złożyć deklarację w przypadku gdy nieruchomość jest 

wynajmowana  lub oddana w użyczenie?. 

2.3.Kto składa deklarację w przypadku lokali (mieszkalnych lub/i 

użytkowych) stanowiących własność gminy? 

2.4. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2018r. (na których 

drukach?, starych czy aktualnie obowiązujących?) 

2.5. W jaki sposób dokonać przypisu deklaracji za okresy wsteczne (czy 

należą się odsetki za okresy wsteczne w przypadku gdy deklaracje nie 

były składane? Od kiedy liczyć odsetki?) 

2.6. Czy właściciel, który sprzedał nieruchomość musi złożyć 

deklarację wygaszającą zobowiązanie (najnowsze orzecznictwo, co 

jeżeli deklaracja tzw. zerowa nie zostanie złożona a aktualny 

właściciel płaci opłatę? Czy opłata od „starego” właściciela, wobec 

niezłożenia deklaracji tzw. zerowej nadal się należy?) 

3. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i 

deklarowania jako odpadów segregowanych. 

3.1. Zwolnienia z opłat (kompostowanie). 

3.2. Konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o 

kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia, termin 

wydania decyzji, jaki termin płatności określić w decyzji? kiedy 

przedawni się prawo do wydania decyzji a kiedy zobowiązanie 

wynikające z decyzji?). 

3.3.Konsekwencje braku segregacji odpadów.  

3.4.Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku 

niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

3.5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej 

podwyższoną opłatę, a kiedy zobowiązanie wynikającej z tej decyzji. 

3.6. Przypis podwyższonej opłaty (kiedy i na jakiej podstawie? Czy 

przypisu można dokonać tzw. persaldem?) 

4. Zmiana danych w deklaracji. 

4.1.Termin składania nowych deklaracji w przypadku zmiany danych. 

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

Termin: 06 czerwca 2023 r.  

Początek szkolenia: 09.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Ograniczona możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej 

wysokość zobowiązania za okresy wsteczne (np. w przypadku śmierci 

mieszkańca), 

4.3.Jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją? 

4.4.Czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd? 

4.5. Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany 

stawek opłaty?  

4.6. Czy i w jakich przypadkach  organ podatkowy może sam dokonać 

korekty złożonej deklaracji? 

4.7.Jak powinien postąpić organ podatkowy w sytuacji, gdy 

zobowiązany zmienia w sposób nieuprawniony złożoną uprzednio 

deklarację? 

5. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub 

niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.   

5.1. Praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach 

związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

5.2. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji. 

5.3. Wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie 

decyzji określającej wysokość   opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5.4. Na jakiej podstawie można zwrócić się do innych organów o 

udostępnienie informacji potrzebnych do postępowania? 

5.5. Kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych 

szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym 

charakterze? 

7. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7.1.Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej? 

7.2. Czy i kiedy można nadać decyzji rygor natychmiastowej 

wykonalności aby nie dopuścić do przedawnienia? 

7.3.Kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej 

(np. decyzja wydana w 2017r. lub 2018r. )  

7.4. Jakie działania przerywają bieg przedawnienia zobowiązania? 

7.5. Jak liczyć terminy po przerwaniu biegu przedawnienia? 

7.6. Co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia? 

7.7. Czy zaległości z opłat za gospodarowanie zabezpieczone wpisem 

na hipotekę nie ulegną przedawnieniu (istotna zmiana linii 

orzeczniczej)?  

8. Ranga i znaczenie zawiadomienia o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany 

stawek. 

8.1.Zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego. 

8.2. Czy zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty w związku ze 

zmianą stawek musi być doręczone za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru? 

8.3. Od kiedy należy płacić opłatę w zmienionej wysokości w 

przypadku gdy zawiadomienie zostanie doręczone z np. 

kilkumiesięcznym opóźnieniem (czy należą się w takim przypadku 

odsetki od zaległości)? 

8.4.Przypis należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynikającej z zawiadomienia w księgach rachunkowych jednostki. 

8.5. Kiedy przedawnia się  opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynikająca z zawiadomienia? 

9. Zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia. 
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9.1. Jak należy liczyć termin przedawnienia w odniesieniu do kosztów 

upomnienia doręczonego przed 20 lutym 2021r. a jak po tej dacie? 

9.2. Czy w przypadku braku wpłaty opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w określonym terminie upomnienie musi być 

zobowiązanemu zawsze doręczone, bez względu na to czy wysokość 

opłaty wynika z deklaracji, decyzji lub zawiadomienia?  

9.3.Czy i kiedy  w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego 

doręczenia upomnienia?  

9.4. Zmienione zasady przedawnienia kosztów upomnienia. 

9.5. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów odpisać przedawnione 

koszty upomnienia z ksiąg rachunkowych? 

10. Dyskusja, pytania. 

 

Prowadzący: 

 

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  

dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi 

rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji 

należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych 

zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. 

Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta 

gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału 

Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji 

Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  

rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów 

samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki 

kasowej i inne. 

 

Cena: 390 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 

 

 

 

 


