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UWAGA!!! OFERTA SPECJALNA (WIĄZANA)
Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej jest udział w dwóch szkoleniach:
•

SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI – Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU GMINACH ORAZ USTAWIE O ODPADACH

+
•

SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) SKUTECZNE DOCHODZENIE I
ZABEZPIECZANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W APLIKACJI
E-TW. PRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA SPADKOBIERCÓW
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA ZABEZPIECZENIE
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU TZW. OPŁATY ŚMIECIOWEJ

KOSZT: 500 zł* (cena za pakiet dwóch szkoleń)
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie w wersji elektronicznej wydawane na życzenie )

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 450 zł* (cena za pakiet dwóch szkoleń)
(UCZESTNICY OTRZYMAJĄ JEDEN KOD DOSTĘPU DO KAŻDEGO SZKOLENIA)
(* Cena dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%)

TERMIN: 1 GRUDNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00)
TEMAT SZKOLENIA: SKUTECZNE DOCHODZENIE I ZABEZPIECZANIE OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNYCH
TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W APLIKACJI E-TW. PRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA
SPADKOBIERCÓW WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA
ZABEZPIECZENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU TZW. OPŁATY ŚMIECIOWEJ
PROWADZĄCY:
ANETA SZAFAŁOWICZ – radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego. Były
pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania.
BARTOSZ KAŹMIERCZAK – radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji
administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista
w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania.

Szkolenie jest kierowane:
− do pracowników organów podatkowych jst zajmujących się dochodzeniem opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy lub związku międzygminnego;
− do skarbników i księgowych;
− oraz osób zajmujących się windykacją opłaty śmieciowej.
Podczas szkolenia przybliżymy:
− nowe zasady egzekucji opłaty śmieciowej, w tym nowe obowiązki i uprawnienia wierzyciela;
− zasady tworzenia tytułów w aplikacji e-TW,;
− upoważnienia do wystawienia elektronicznych tytułów wykonawczych, upomnienia i rozliczanie kosztów
egzekucyjnych po nowemu;
− wskażemy, jak wpisać hipotekę na zabezpieczenie zaległości z tytułu opłaty śmieciowej, omówimy
wniosek o wpis hipoteki;
− przybliżymy też procedurę przenoszenia odpowiedzialności za zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na
spadkobierców;
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wyjaśnimy, jak ustalać datę wymagalności i upływ terminu przedawnienia opłaty śmieciowej.
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Działania przedegzekucyjne wierzyciela w zakresie odzyskiwania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
−

Wymagalność i przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

−

Czy do egzekucji administracyjnej można kierować tylko należności wynikające z ostatecznych
decyzji? Kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji
ostatecznej? Kiedy kierować do egzekucji należność wynikającą z deklaracji? Przedawnienie
obowiązku uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej, przerwanie biegu przedawnienia.

−

Działania informacyjne podejmowane przez wierzyciela – istotne zmiany dot. postepowania
wierzycieli należności pieniężnych obowiązujące od 20 lutego 2021r.

−

Upomnienia na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

−

Czy zawsze jest obowiązek wystawienia upomnienia? Czy upomnienie trzeba podpisać?
Obligatoryjne elementy upomnienia. Prawidłowe doręczenie upomnienia. Zmiana wysokości
kosztów upomnienia. Czy można wszcząć egzekucją bez uprzedniego doręczenia upomnienia? Czy
upomnienie należy doręczyć małżonkowi zobowiązanego? Obciążenie kosztami upomnienia
zobowiązanego. Nowe zasady przedawniania kosztów upomnienia.

− Czynności wierzyciela w celu poszukiwania majątku zobowiązanego.
II. Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
−

Wniosek o nadanie uprawnień do systemu teleinformatycznego. Kto może być zgłoszony jako
administrator lokalny? Jakie są uprawnienia administratora lokalnego?

−

Tworzenie, podpisywanie i wysyłanie elektronicznych tytułów wykonawczych za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego.

−

Kto może podpisać elektroniczny tytuł wykonawczy? Jaki wybrać kod podstawy prawnej do opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu
elektronicznego tytułu egzekucyjnego w aplikacji e-TW. Wystawienie tytułu wykonawczego na
małżonków – w jakich sytuacjach wystawić tytuł wykonawczy na małżonków? Odpowiedzialność
współwłaścicieli nieruchomości za zaległą opłatę śmieciową – czy zawsze konieczne jest
upomnienie? Kiedy należy wystawić dalszy, kolejny i zmieniony tytuł wykonawczy? Czy można
zbiorczo wysyłać tytuły wykonawcze w aplikacji e-TW? Skutki błędów wierzyciela w tytułach
wykonawczych. Czy można korygować błędy w tytułach wykonawczych?

−

Elektroniczna informacja dodatkowa (eDI). W jaki sposób wypełnić i przesłać eDI do organu
egzekucyjnego? W jakich sytuacjach należy wypełnić eDI?

−

Obowiązki wierzyciela wynikające z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.

−

O jakich zdarzeniach należy informować organ egzekucyjny? Czy zawiadomienie można wysłać
przez aplikację e-TW?

−

Koszty egzekucyjne po nowemu. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych.

−

Jak poprawnie wyliczyć koszty egzekucyjne? Obciążanie kosztami wierzyciela. Czy i na jakich
zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone? Zmiana zasad
przedawnienia kosztów egzekucyjnych.

−

Nowe zasady ponownego wszczęcia egzekucji.
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Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji – zakres informacji przekazywanych przez
wierzyciela do organu egzekucyjnego.
III. Administracyjne wyjawienie majątku po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji – forma wezwania, skutki.
−

− Kiedy należy obowiązkowo wezwać zobowiązanego do wyjawienia majątku?
IV. Hipoteka przymusowa z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Czy można zabezpieczyć zaległości w formie hipoteki przymusowej? Jak złożyć wniosek o wpis
hipoteki przymusowej? W jakiej formie wystawić tytuły wykonawcze do wpisu hipoteki? Co z
klauzulą wykonalności na dalszych odpisach wykonawczych? Forma wniosku o wpis hipoteki a
elektroniczne tytuły wykonawcze. Wpis hipoteki na nieruchomości we współwłasności
małżeńskiej. Czy można wpisać hipotekę, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze
względu na bezskuteczność? Czy można wpisać hipotekę, jeśli zobowiązany jest
współwłaścicielem nieruchomości?
V. Odpowiedzialność spadkobierców właściciela nieruchomości za zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
−

−

Skutki śmierci właściciela nieruchomości w odniesieniu do zaległości z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

−

Składniki decyzji wydanej na podstawie art. 100 Ordynacji podatkowej.

Zakres odpowiedzialności spadkobierców a treść decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy za
zobowiązania właściciela nieruchomości.
VI. Wzory pism:
−

−

wzór upomnienia;

−

wniosek o wpis hipoteki przymusowej.

TERMIN: 8 GRUDNIA 2021 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00)
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – Z
UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU GMINACH ORAZ USTAWIE O ODPADACH

TEMAT SZKOLENIA:

PROWADZĄCY:
DR HAB. ARTUR MODRZEJEWSKI − radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale
Prawa UwB. Etatowy członek etatowy SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi.

W TRAKCIE SZKOLENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA W FORMIE CZATU BĘDĄ UDZIELAĆ:
DR GRZEGORZ LISZEWSKI − adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku, etatowy
członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, głównie w podatkach samorządowych, opłatach publicznych, postępowaniu podatkowym − w tym
zakresie publikuje oraz prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców.
KATARZYNA GAWROŃSKA − etatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, członek Zespołu
Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i finansach jednostek samorządu terytorialnego.
Publikuje oraz prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu podatków i opłat samorządowych.

Szkolenie adresowane jest do:
• urzędników administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujących się tematyką odpadów
komunalnych,
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pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami
komunalnymi),
a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Przedmiotem szkolenia będzie analiza systemowych rozwiązań z zakresu systemu utrzymania czystości i porządku
w gminach z uwzględnieniem najnowszych procedowanych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji
wprowadzonych ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy − Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1648).
Zmiany odnoszą się do:
− obowiązków gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w ramach wspólnot
mieszkaniowych, spółdzielni) − zmiana podmiotu zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków
nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali;
− ograniczenia w odbiorze bioodpadów;
− realizacji zadań przez związki międzygminne;
− umów na odbiór odpadów i jej kontrola;
− objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych;
− stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym w szczególności metody „od zużytej
wody”;
− domków letniskowych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi;
− deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
− możliwości dopłacania przez gminy do systemu;
− warunków i częstotliwości odbierania odpadów;
− obowiązków sprawozdawczych;
− przepisów sanacyjnych;
− określonych uwarunkowań w ustawie o odpadach.
W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkie zmiany z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania
i egzekwowania.
Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach − zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa
miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych
z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Obowiązki gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w ramach wspólnot
mieszkaniowych, spółdzielni) − zmiana podmiotu zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków
nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali, możliwość
złożenia deklaracji prze wytwórcę odpadów (właściciela lokalu w zabudowie wielomieszkaniowej).
2. Ograniczenia w odbiorze bioodpadów, akty prawa miejscowego w tym regulamin utrzymania czystości i
porządku, szczegółowy zakres świadczenia usług.
3. Zasady funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów, RODO a gromadzenie danych osobowych
w PSZOK.
4. Zwolnienie z części opłaty w przypadku przydomowych kompostowników, postępowanie w przypadku
braku kompostowania odpadów.
5. Realizacja zadań przez związki międzygminne – utworzenie związku, sposób przekazania i realizacji zadań
6. Umowy na odbiór odpadów i jej kontrola – konieczność dostosowania umów do wymogów aktów prawa
miejscowego, kontrola tych umów, procedura dostosowania do prawa miejscowego, postępowanie w
przypadku braku dostosowania umów do aktów prawa miejscowego, postępowanie w zakresie
konieczności udostępnienia pojemnika i wniesienia opłaty.
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7. Warunki i częstotliwość odbierania odpadów.
8. Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych – możliwość dołączenia do systemu, przepisy
przejściowe, czy jest konieczność zmiany wzoru deklaracji? Maksymalna stawka opłaty a nowy sposób
wyliczenia tej opłaty (uzależniony od ilości odbiorów).
9. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym w szczególności metoda „od zużytej
wody”, górne limity stawek opłaty.
10. Domki letniskowe w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasady rozliczania opłaty, jaką
nieruchomości zaliczyć do „domków letniskowych”.
11. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożenie deklaracji, zmiana deklaracji,
postępowanie w przypadku braku segregacji (analiza konkretnych przypadków), postępowanie w
przypadku braku deklaracji ew. wątpliwości co do danych zwartych w deklaracji.
12. Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
13. Zmieniony termin składania nowych deklaracji w przypadku zmiany danych.
14. Ograniczona możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okresy
wsteczne (np. w przypadku śmierci mieszkańca).
15. Decyzje określające wysokość opłaty a nowe deklaracje, zawiadomienia o wysokości opłaty.
16. Możliwości dopłacania przez gminy do systemu – uwarunkowania prawne.
17. Obowiązki sprawozdawcze.
18. Przepisy sanacyjne.
19. Analiza zmian w ustawie o odpadach.
20. Analiza przepisów przejściowych.
21. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDAWNICTWA TAXPRESS
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.517
Fax. (22)7409433, (22)7409431, tel.(22)7409451

www.taxpress.com.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 30 listopada 2021 r.
NABYWCA:
ODBIORCA:
Nazwa instytucji: ……...………………………………….

Nazwa instytucji: ..…………………….………………...

………………………………………………………………

………………………………………………….……….….

Adres: .……………………………………………………..

Adres: .…………………………………………..….……..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Województwo: …………………………………………….

Województwo: …………………………………………….

NIP …………………………………………………………

NIP …………………………………………………………

Telefon:.…………..…………Fax:……….………………

Telefon:………………………Fax:………………..……..

E-mail:………….………………………….………………
E-mail:……………………………………………………..
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIACH W DNIACH:
1 GRUDNIA 2021 R. SZKOLENIE ONLINE – EGZEKUCJA OPŁATY ŚMIECIOWEJ
8 GRUDNIA 2021 R. SZKOLENIE ONLINE – OPŁATA ŚMIECIOWA

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ
NA ADRES E-MAIL: ……………………………………………
OPŁATA ZA
PAKIET
SZKOLEŃ

UCZESTNIK

LP.

1. IMIĘ I NAZWISKO 1.12.2021 r.
ADRES E-MAIL
WYDZIAŁ/ STANOWISKO
TELEFON

2. IMIĘ I NAZWISKO 8.12.2021 r.
ADRES E-MAIL
WYDZIAŁ/ STANOWISKO
TELEFON

….....................................
Kierownik Jednostki
Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami.

….....................................
Kierownik Jednostki

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl
lub: kontakt@taxpress.com.pl
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31
PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!!
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od
zaległych wpłat.
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej Taxpress S.C. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.
Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) .

