
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Opłata śmieciowa 2019  
Rewolucyjne zmiany w systemie opłaty śmieciowej wg 

projektu z 9.01.2019 r. Od deklaracji do egzekucji 
Zmiany KPA i Ordynacji podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. 

Deklaracja w sprawie opłaty za gospodarowanie „po nowemu” – obowiązki 
związane z RODO. OMÓWIENIE projektowanych zmian w ustawie UPCG. 

Rygor przestrzegania prawa podatkowego. Bieżące problemy oraz 

wskazówki jak te problemy rozwiązać©   

 Lublin, 01.04.2019 r.   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Omówienie obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku zmian do 

ustaw: KPA, Ordynacja podatkowa, ustawa o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Postępowanie podatkowe zmierzające do wydania decyzji w trybie art. 

6m ust. 2b 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) Decyzja wydana w trybie art. 6m ust. 2b i 6o ust. 1 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; kiedy jest decyzją 

otwartą a kiedy decyzją zamkniętą; 

g) Metryka sprawy administracyjnej – kiedy prowadzimy metrykę, a 

kiedy obowiązek jest wyłączony. 

h) Decyzja określająca w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

 

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 

Korzyści 

Przedstawienie informacji 
wraz interpretacją 
nowych rozwiązań które 
wejdą w życie od 2019 r., 
będące konsekwencją 
dwóch nowelizacji ustaw: 
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 komunalnymi, 
przede wszystkim o 
postępowania w ramach 
czynności 
sprawdzających oraz 
postępowania orzecznicze 
zmierzające w kierunku 
wydania decyzji w trybie 
art. 6o i 6m ustawy o 
utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz 
w trybie art. 21 § 3 
Ordynacji podatkowej. 
Szczególnie zostaną 
omówione zmiany ustawy 
o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz 
innych ustaw – projekt z 
dnia 9 stycznia 2019 
roku skierowany na 
Komitet Stały Rady 
Ministrów. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 

 
5. Postępowanie w sprawie ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) odroczenie terminu do złożenia deklaracji; 

b) rozłożenie na raty zaległości / odroczenie terminu płatności; 

c) umorzenie zaległości podatkowej. 

d) przesłanki do stosowania ulg – pojęcia interesu publicznego i ważnego interesu podatnika; 

e) wpływ postępowań „ulgowych” na złożone deklaracje podatkowe w sprawie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

6. Postępowanie w sprawie kar porządkowych: 

a) Za co można nałożyć karę porządkową; 

b) Na kogo można nałożyć karę porządkową; 

c) Forma orzeczenia w sprawie kary porządkowej. 

d) Kara porządkowa w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

 

7. Zmiany w zakresie elementów składowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w związku z ustawą o  zmianie niektórych ustaw związanych z 

zapewnieniem stosowania rozporządzenia Nr 2016/679 – obowiązkowa klauzula dot. RODO. 

 

a) Omówienie projektowanych zmian w zakresie kolejnej „trzeciej rewolucji” w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: nowy sposób kształtowania stawek i ich proporcje, 

nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty, sumowanie opłat, terminy wnoszenia deklaracji i 

skuteczność zmian deklaracji, opłata od powierzchni mieszkalno – biurowej; ustawowy zakaz 

składania deklaracji z mocą wsteczną; zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie w 

sprawozdawczości gminnej; 

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o nowych rozwiązaniach: 
 

❖ Jakie zmiany są szykowane w kolejne nowelizacji ustawy UPCG; 
❖ Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty podstawą do prowadzenia egzekucji 

administracyjnej; 
❖ Deklaracja o wysokości opłaty z czasookresem korzystania z nieruchomości; 
❖ Co to jest selektywność i jak ja obliczać; 
❖ Decyzja organu podatkowego w sprawie utracie prawa do zwolnienia tytułu 

kompostownika; 

❖ Relacje stawki selektywnej  do nieselektywnej; 
❖ Decyzja w sprawie opłaty za naruszenie zasad selektywności; 
❖ Odrębne deklaracja dla nieruchomości 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; 

❖ 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; 
❖ Jakie zaświadczenia można wydać z akt spraw dot. opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Adresaci 

Skarbnicy oraz 

pracownicy urzędów 

miast i gmin oraz biur 

związków 

międzygminnych 

zajmujący się 

postępowaniami 

podatkowymi w zakresie 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

osoby którym powierzono 

obowiązki w zakresie 

czynności 

sprawdzających oraz 

szeroko rozumianego 

orzecznictwa w zakresie 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
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Wykładowca  

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); 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 100 artykułów / specjalistycznych 

publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu 

wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu 

i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, 

Finansach Publicznych), autor 20 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu 

wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca. 
 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne Fiesta                                     

(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  

z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  
1 kwietnia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

300 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu. 

Zgłoszenia 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 25 marca 2019 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 

pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

I
N

F
O

R
M

A
C

J
E

 
O

R
G

A
N

I
Z

A
C

Y
J

N
E

 

mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Opłata śmieciowa 2019 

Lublin, 01.04.2019 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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