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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING)  
PRAKTYKA WYDAWANIA DECYZJI NA GRUNCIE USTAWY  

O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
– OKREŚLENIE WYSOKOŚCI OPŁATY, NAKAZANIE 
WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI WYKONANIA 

OBOWIĄZKÓW, NAKŁADANIE KAR  
 
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z 31 MAJA 2022 R. NA 9 CZERWCA 2022 R. 
 
TERMIN: 9 CZERWCA 2022 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 
 
PROWADZĄCY: 
DR HAB. ARTUR MODRZEJEWSKI − radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale 

Prawa UwB. Etatowy członek 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. 

 

 
 
KOSZT: 440 zł* (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie w wersji elektronicznej wydawane na życzenie) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 390 zł* (kod dostępu na 
jedno stanowisko komputerowe) 
 

 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 

 
 
Szkolenie adresowane jest do urzędników administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujących się 

tematyką odpadów komunalnych, pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących 

system gospodarki odpadami komunalnymi), a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci 

odbierania odpadów komunalnych. 

Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza proceduralnych i materialno-prawnych aspektów 

wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki przesłanek warunkujących wydanie decyzji, istotnych aspektów) 

postępowania dowodowego oraz najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego. 

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na prawidłowe prowadzenie postępowań 

w zakresie opłaty śmieciowej, decyzji wydawanych w przypadku braku deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami, wątpliwości dotyczących wysokości tej opłaty, decyzji skierowanych do 

właścicieli nieruchomości w sprawie obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i 

porządku, kar nakładanych na przedsiębiorców w związku z nieprawidłową realizacji nałożonych 

obowiązków. 

 
W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ 
PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.  
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PROGRAM SZKOLENIA: 

 
1. Wydawanie decyzji w przypadku gdy postanowienia umowy ma odbiór odpadów nie spełniają 

wymagań ustawowych. 

2. Wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku, zakres regulaminu a możliwość wydawania decyzji. 

3. Wydawanie decyzji w przypadku braku kompostownika – zakres postępowania dowodowego 

elementy formalno-prawne. 

4. Wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, czym jest brak segregacji, czy brak segregacji musi być ciągły? Jakie obowiązki 

spoczywają na wykonawcy? Analiza błędów praktycznych postępowania? Kto jest adresatem 

takiej decyzji? Analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego. 

5. Wydawanie decyzji na gruncie art. 6o ust. 1 u.c.p.g. – jak przeprowadzić postępowanie dowodowe 

w zależności od wybranej metody naliczenia opłaty, praktyczne przykłady błędów organów, na co 

zwrócić uwagę, analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego. 

6. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, elementy zezwolenia, braki wypełnienia elementów określonych w zezwoleniu. 

7. Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem. 

8. Wydawanie decyzji w sprawach kar nakładanych na przedsiębiorców (art. 9x u.c.p.g., 9xa, 9xaa, 

9xb), przesłanki, postępowanie dowodowe, czy kary podlegają miarkowaniu, jeśli tak to jak je 

miarkować? 

9. Gmina adresatem decyzji o nałożeniu kary – 9z u.c.p.g., kontrola WIOŚ, na co zwróci uwagę, jak 

zaskarżyć, jak spowodować zawieszenie kary?  
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 8 czerwca 2022 r. 

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

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

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

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

9 CZERWCA 2022 R.  SZKOLENIE ONLINE –  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) I WYSŁANIE  

NA ADRES E-MAIL: …………………………………………… 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

…..................................... 
                              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) . 

 

 

RAZEM: 


