
Zalacznik Nr 5.

Gospodarka odpadami komunalnYmi
(lnstrukcja regulujqca ewidencjg i pob6r oplat z tytulu gospodarowania

odpadami komunalnYmi)

Wprowadzenie instrukcji ma na celu prawidlowe prowadzenie zadar'r z zakresu ewidencji,
poboru i kontroli pzyjmowania oplat za odpady komunalne w urzqdzie Gminy w Starczy

Instrukcjg opracowano na podstawie pnepisow ogolnie obowiqzuiqcych oraz przepisow
wewngtnnych, a w szczegolnoSci na podstawie:
-ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.'U. z 2019 roku, poz. 900 ze zm.)
- ustawy o postqpowaniu egzekucyjnym z dnia 17 czenuca 1966 roku ( Dz. U. z 2019 roku. poz. 1438
ze zm.) i przepisow wykonawczych do tei ustawy
- ustawy.z dnia 13 wzeSnia 1996 r. o utworzeniu czystoSci iporzqdku w gminach ( Dz. U. z 2019r-
po2.2010 ze zm.)'- 

tJchwala Nr Ai.X.ZO15 Rady Gminy w Starczy z dn.24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia

,,Regulaminu utzymania czystoSci i porzqdku na terenie Gminy Starcza"
- Ucnwda Nr 6t1x2015 Rady Gminy w Starczy z dn. 24 listopada 2015r w sprawie okreSlenia
szczeg6lowego sposob u i zakresu Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych
od wtaScicieli nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpadow
- uchwala Nr 50.Vtt.2019 Rady Gminy w Starczy z dn. 30 maia 2019r w sprawie terminu,
czqstottiwoSci itrybu uiszczania optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- jchwata Nr 65.1X.2015 Rady Gminy w Starczy z dn. 24 listopada 2015r w sprawie okreSlenia wzoru
deklaracji o wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- rJchwala Ni At.VIt.2O1g Rady Gminy w Starczy z dn. 30 maja 2019r w sprawie wyboru metody
ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
I Uchwala Nr 78.X1.2016 Rady Gminy Starcza z dn. 29 marca 2016r. w sprawie okreSlenia warunkow i
trybu skladania dektaracji o wysokoSci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanei
pzez wla1cicieti nieruchomoSciza pomocq Srodkow komunikaciielektronicznei.

1. Niniejsza instrukcja okre5la tryb i zasady ewidencji oplat za odpady komunalne, ewidencji
pzypis6w i odpisow, wpNat i zwrotow, kontroli terminowej realizaqi zobowiqzan i likwidacji
nadplat.

2. Dla potrzeb gospodarki odpadami Smieciowymi utworzony zostal odrqbny rachunek
bankowy w MQdzypowiatowym Banku Spoldzielczym w Myszkowie ( Filia w Starczy)
na kt6rym gromadzone sq dochody z tego tytufy; Nr 14 8279 0000 O'lO0 2479 2001 0122

3. Wplaty z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogq by6 dokonywane
przez wlaSciciela nieruchomoSci ;
- bezpoSrednio w kasie Uzgdu GminY,
- na rachunek bankowy; za po6rednictwem poczty lub banku.

4. Nowe zasady odbioru odpadow komunalnych obowiqzujq od 01 l ipca 2013 roku.
Obowiqzek podpisania umowy z firmq wywozowE pzejmuje gmina, ktora jest zobowiqzana
do odbioru odpadow od nieruchomo6ci zamieszkalych,

5. Za odbior odpadow mieszkaicy zobowiqzani sq uiszczac oplatg bez wezwania ,,,2 g6ry",

miesigcznie w zadeklarowanej wysoko6ci na podstawie uchwalonych pzez Radq Gminy
stawek
6. Podstawowa ewidencja ksiqgowa oplat za odpady komunalne jest prowadzona przez

Wznaczonych pracownik6w pzy u2yciu programu komputerowego GOSPADEK
Zapisy w tej ewidencji twozq dziennik obrot6w oplat za odpady komunalne
Program ewidencji odpad6w komunalnych zawiera nastqpujqce dane;



- dane osobowe wla5ciciela nieiuchomoSci,
- dane dotyczqce liczby zamieszkatych osob na danej nieruchomo$ci
- dane dotyczqce wysoko6ci stawek,
- numer konta,
- kwoty pzypis6w i odpis6w, wplat bie2qcych i zalegtych
- datg wptaty,
- zwroty,
- odsetki zazwlokq,
- koszty upomnienia.

Srry przypisow w dziennikach obrot6w stanowiq podstawq zapisow na kontach
syntetycznych ewidencji oplat za odpady komunalne oraz ich aktualizacjq,- 

bo kont syntetycznych prowadzone sq konta analityczne zalo2one dla ka2dego
wla6ciciela nieruchomo$ci zobowiqzanego do wniesienia oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w systemie informatycznym.
Konto optaty prowadzi sig niepzerwanie do czasu ustania obowiqzku uiszczenia oplaty i
calkowitej likwidacji zaleglo6ci i nadptat.

7. Ewidencja zobowiEzan mieszkahc6w z tytulu optat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest prowadzona (przez wyznaczonego do tego celu pracownika I
pracownik6w) w Uzgdzie Gminy w Starczy w formie rejestru wymiarowego i rejestr6w
przypisow i odpisow.

B. podstawq udokumentowania pzypisow i odpis6w sq zlo2one przez wla6cicieli
nieruchomoSci zamieszkalel deklaracje, decyzje okre5lajqce wysoko5c zobowiqzania w
oplacie za odpady komunalne, postanowienia o dokonaniu potracenia o ktorych mowa w art'
6b ordynacji Poiatkowej, dowody zrealizowanych wplat nieprzypisanych, nale2nych od
wlaSciciela nieruchomo6ci zamieszkalej.
Natomiast w przypadku zmiany stawek z tytulu oplat komunalnych sq zawiadomienia o
wysoko6ci naleznej oplatY.

9. Wymierzone decyzjami kwoty oplat za odpady komunalne dla poszczegolnych wla5cicieli
nieruchomo$ci zamieszkatych ujmowane sq w rejestrze wymiarowym.

10. Kwota oplaty za odpady komunalne wynikajqca z decyli stanowi podstawq poboru
oplaty w pzypadku skutecznego dorgczenia decyzji ustalajqcej lub okre5lajqcej wysokoSi
zobowiqzania z tytulu opfaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( decyzji
wymiarowej)

11. Kwoty oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sq ujmowane w rejestrze
wymiarowym zgodnie z obowiqzujqcymi stawkami optat i przypisywane w rejestze
wymiarowym zgodnie ze zloaonymi przez mieszkaicow deklaracjami lub na podstawie
wystawionych zawiadomierl o wysoko6ci oplaty w pzypadku zmiany stawek.
- 

-Zmiany 
wynikle w ciqgu roku korygowane sq na kontach wla6cicieli nieruchomo5ci na

podstawie korekty zlo2onq deklaracji
- W p=yp"dku niedopelnienia przez zobowi4zanego obowiqzku zlo2enia deklaracji, pzypisu
lub odpisu oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje sig na podstawie
decyzji okre6lajqcej wysoko6c zobowiqzania.

12. Dokumentowanie wyga5niqcia zobowiqzania z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbywa siQ na podstawie zaplaty, potrqcenia, zaliczenia nadptaty lub
zaliczeniazwrotu oplaty, umorzenia zaleglo6ci z tytulu oplaty, pzedawnienia'

Wyga6nigcie zobowiqzania powinno byc udokumentowane odpowiednim dowodem
2rodlowym, ktory stanowi podstawq jego zapisu w ksiqgach (np': wyciqg bankowy,
zawierajqcy dane zapewniajqce identyfikacje wplaty, dokumenty stwierdzajqce obciq2enie
rachunku bankowego wla6ciciela nieruchomoSci, dowody wplaty pzekazem pocztowym,



postanowienia o zaliczeniu wplaty, nadplaty, oplaty na poczet zaleglo6ci albo biezqcych
zobowiqzafr, decyzje o umorzeniu zaleglo6ci, umowy i inne dokumenty wynikajqce z
Ordynacji Podatkowej.. ).

Do udokumentowania zwrot6w sluzq; pokwitowania z kasy ('Kasa wyplaci lub wyciqg
bankowy. W szczeg6lnych pzypadkach dopuszcza siq do udokumentowania zwrotu dow6d
wewnqtrzny - notg ksiqgowq.

13. Jezeli na wlaScicielu nieruchoros.i ciq2qzalegloSci z tytulu oplatzaodpady komunalne,
dokonanq wplatq zalicza sig na poczet wplaty o najwcze6niejszym terminie platno5ci, chyba
ze wlaSciciei nieruchomo6ciwska2e, na poczet ktorego zobowiqzania dokonuje siq wplaty (
w spos6b okre6lony w art. 62w zwiqzku z art. 55 ustawy ordynacja Podatkowa).

14. Je2eli na podatniku ciq2q koszty dorqczonego upomnienia wplatq zalicza si9 w
pierwszej kolejno6ci na poczet tych kosztow.
W sprawie zaliczenia wptaty na poczet zaleglo6ci podatkowych, odsetek za zwlokQ orcz
kosziow upomnienia organ podatkowy mo2e wydac postanowienie, na ktore slu2y za2alenie
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
S-pos6b rozliczenia wplaconej kwoty na zaleglo5ci i odsetki za zwlokq, jezeli dokonana
wplata nie pokrywa zaleglo6ci z odsetkami za zwlokg, regulujq przepisy art. 55 ustawy-
Ordynacja podatkowa.

15. pokwitowania przyjgcia gotowki do kasy uzqdu wystawiane sq w trzech egzemplarzach.
Jeden egzemplaz (oryginaf ) otzymuje wplacajqcy, drugi egzemplaz stanowi zalqcznik do
raportu liasowego, alrzeci egzemplarz pozostaje w kwitariuszu przychodowym.
Nastgpnie raport kasowy wrazzzestawieniem zbiorczym izalqcznikami pzekazywany jest

do fiiggowo6ci budzetowej gminy. Po sprawdzeniu raportu kasowego, jego dokumenty
zrodlow6 ( kopie dowod6w wplaty) przekazywane se pracownikom odpowiedzialnym za
prowadzenie ewidencji wymiarow i wplat w celu zaksiqgowania na wta5ciwym koncie
zobowiqzanego.
W pzypadku zagubienia dokumentu 2r6dlowego przez platnika, nie wystawia si9 jego

Ouptit<aiu. Natomiist na pro5bg strony wydaje siq za6wiadczenie o dokonaniu wplaty na
podstawie danych znajdujqcych sig w dokumentach 2r6dtovvych.

16. Za termin dokonania wplaty uwa2a siq dziei wptaty w kasie, dziefi obciq2enia rachunku
bankowego wplacajqcego.

17. Rozliczenia oplat (w tym zalegfoSci ) dokonuje sig zgodnie z Ordynacjq Podatkowq
Do optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zastosowanie art. 54 $ 1 pkt 5
OrOynacji Podatkowej odnoszqcy sig do naliczania odsetek. Je2eli ich wysoko56 nie
p="k r"r trzykrotno6ci warto6ci optaty pobieranej przez ,,operatora" ustawy z dnia 23
iistopada ZO12t. Prawo pocztowe za traktowanie pzesylki jako pocztowej, odsetek tych nie
pobiera sig.
bo wplat zaliczonych na poczet zaleglo6ci stosuje siq pzepisy o przerachowaniu. Zaliczenia
dokonuje siq z mocy prawa bez postanowienia lub z mocy prawa potwierdzajqc ten fakt
postanowieniem, na ktore sluzy za2alenie.
Do nadplat stosuje siq pzepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

18. Wymiaru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje siq na podstawie
sktadanych deklaiacji pzez wla5cicieli nieruchomoSci zgodnie ze wzorem deklaracji i
stawkami uchwalonymi przez wlasciwy organ ( Radg Gminy starcza)

1g. W pzypadku niezlo2enia deklaracji lub nierzetelnego wypelnienia, wymiaru dokonuje sig
poprzezdbcyzjg okreSlajqcq wysoko56 oplaty wydanq z uzqdu pzez organ podatkowy'



20. pracownik ds. wymiaru 'oplaty podejmuje wszelkie niezbqdne czynno5ci w celu
dokladnego wyja$nienia stanu faktyczneg o oraz zalatwienia sprawy w postqpowaniu
podatkowym w oparciu o obowiqzqqce pzepisy, a mianowicie dokonuje:
- weryfikac.ti formalnej deklaracji (termin zlo2enia, podpis, czy zostaly wypelnione wszystkie
pole z wymaganymi danYmi).
- weryfikacji danych adresowych,
- spriwOzenia pbO wzglqdem formalno: rachunkowym zgodno5ci zadeklarowanej kwoty z
danymi dostqpnymi infoimacjami na temat wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W ramac-h czynno$ci sprawdzajqcych i stwierdzenia blgd6w rachunkowych lub innych
omylek oczywistych, pracownik ds. wymiaru mo2e skorygowa6 deklaracjq dokonujqc
pojrawek i- uzupelniefi, uwierzytelniajqc i dorgczajqc kopie deklaracji wla6cicielowi
nieruchomo5ci ( art. 274 ordynacji podatkowej).

Zj. W pzypadku stwierdzenia,2e deklaracja nie zostala zlo2ona, pracownik wymiaru
przygotowuje i wysyla wezwanie do wla6ciciela nieruchomo6ci zamieszkalej o jej zlo2enie z

bo,i"lni"r intormaili o konsekwencjach prawnych w pzypadku nie zastosowania sig do
wezwania.

22. pracownik wymiaru oplaty za odpady komunalne wszczyna postepowanie w sprawie
niezlo2enia deklaracji lub wqtpliwo$ci co do danych w niej zwartych;
- ,,2 urzqdu"- nastgpuje w formie postanowienia
- na 2qdanie stronY.
W toku postgpowania pracownik wymiaru zbiera dane potrzebne do okre5lenia wysokoSci
opNaty za goipodarowanie odpadami komunalnymi dotyczqcej wtaSciciela nieruchomoSci
zamieszkatel, ftOry nie zlo2yl deklaracji lub w odniesieniu do ktorej organ podatkowy ma
wqtpliwoSci.

23. Stosuje sig siedmiodniowy termin do wypowiedzenia siq w sprawie zebranego materialu
dowodowego.
Decyzjq o-kreSlajqcq wysoko66 oplaty za gospodarowanie odpadami pracownik wymiaru

sklada stronie, a kopig decyzji wlqcza do akt.

24. Kontroli terminowej realizacji zobowiqzari dokonuje siq pzez analizq kont
zobowiqzanych, wedlug stanu na koniec kwartalu, po zaksiggowaniu wszystkich wplat,
zwrot6w, przypis6w i odPis6w.

25. JeZeli w wyniku kontroli pracownik stwierdzi, i2 nale2no56 nie zostafa zaplacona w
terminie okre$lbnym decyzjq lub powstala z mocy prawa, przesyla zobowiqzanemu
upomnienie zwierajqce wezwanie do zaplaty z informacjq , i2 w razie nie wywiqzania siq z

obowiqzku zaplaty sprawa zostanie skierowana na drogg postqpowania egzekucyjnego.

26. Wiezyciel niezwlocznie dorqcza zobowiqzanemu upomnienie, w pzypadku gdy lqczna
wysoko6c nale2noSci pienigznych wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia w terminie
nileZnogci pieniq2nej przekioczy dziesigciokrotno66 kosztow upomnienia albo gdy okres do
uplywu terminu przedawnienia nalezno5ci pieniqZnejjest krotszy ni2 6 miesiqcy.

27. Je2eli nale2noS6 pieniq2na nie przekroczy 10 - krotno6ci koszt6w upomnienia spozqdza
siq co najmniej jedno upomnienie w roku podatkowym i dorqcza siq zobowiqzanemu za
potwierdzeniem odbioru.

28. Dopuszcza siq wstzymania sporzqdzenia upomnienia dla dlu2nika je2eli Podatnik sam
zgNosil sig do Uzqdu Gminy lub powiadomil go telefoniczne, i2 ureguluje zobowiqzanie w
tJrminie 

'pozniejszym. 
Na tg okolicznoS6 pracownik referatu wymiaru podatkowego

sporzqdza notatkg stuzbowq.



Tryb dorgczenia wezwai, 
'pism uzqdowych, decyzji, nakaz6w platniczych oraz

postqpowania w wypadku niemo2noSci ich dorgczenia podatnikom regulujq przepisy art. 144
- 154c ustawy Ordynacji podatkowej.

29. Upomnienie spozqdza siq w dw6ch egzemplazach, oryginal otrzymuje zobowiqzany, a
kopia pozostaje w aktach.

30. Do wystawionych upomnier'r pro*.drone sq rejestry.

31. Egzekucja dotyczy zobowiqzania glownego , odsetek oraz koszt6w upomnienia.
postqp-owanie egzekucyjne moze by6 wszczgte bez uprzedniego dorqczenia upomnienia w
przypadku, gdy nale2no56 pienigzna zostala okreSlona w'orzeczeniu , a zobowiqzany mial
ustiwowy obowiqzek obliczenia lub uiszczenia nale2noSci pieniq2nej bez wezwania.
Egzekucja z dekliracji -bezwystawienia upomniefr mo2e by6 zastosowana jezeli zostalo w
nrej zamieszczone pouczenie, 2e stanowi ona podstawq do wystawienia tytutu
wykonawczego.
Po stwierdzeniu braku wplat, pracownik wymiaru opiat pzygotowuje tytul wykonawczy na
wta6ciciela nieruchomoScizamieszkalej do akceptacji i podpisu pzez osobq upowaznionq.

32.Wierzyciel niezwlocznie wystawia tytul wykonawczy, w przypadku gdy lqczna wysokoS6
nalezno5ci pienig2nych wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia w terminie nale2no6ci
pieniq2nej pzekioczy dziesiqciokrotno66 kosztow upomnienia albo gdy okres do uplywu
terminu przedawnienia nale2no6ci pieniq2nejjest krotszy niz 6 miesiqcy.

33. Dopuszcza sig wstzymania sporzqdzenia tytulu wykonawczego na uzasadnionq pro6bq
podatnika, Na tg okolicznoSc pracownik referatu wymiaru podatkowego sporzqdza notatkq
sluzbowq.

34. Tytuty wykonawcze wystawiane sq co najmniej taz w roku. Tytul wykonawczy podpisuje
Wojt Gminy lub osoba upowa2niona do podpisu.
Tytul wykonawczy przekazuje sig do dalszej egzekucji administracyjnej, celem Sciqgniqcia
zalegloSci.
35. Je2eli w wyniku kontroli pracownik
obowiqzk6w) stwierdzi nadplatg, winny
dokona6 jej zwrotu.

(wta6ciwy merytorycznie z tytulu powierzonych mu
jest w terminie do 30 dni od powstania nadplaty

36. Podatnik mo2e zlo2ye wniosek o zaliczenie nadplaty w ca{o6ci lub w czgSci na poczet
p zyszlych zobowiqzar'r pod atkowych.'ttaOptaiy, 

kt6rych wysoko66 nie pzekracza wysoko6ci kosztow upomnienia w postepowaniu
egzekucyjnym, podleg a z urzqdu zaliczeniu na poczet pzyszlych zobowiqzai , chyba 2e
podatnik wystqpi o zwrot nadplaty.

37. Zwrotow nadplat powstafych w roku biezqcym dokonuje sig z konta rozrachunkowego
Uzgdu Gminy, natomiast w latach nastqpnych dokonuje siq z podzialki klasyfikacji
budietowej dochod6w, na ktorq zalicza sig biezqce wptyvvy tego samego rodzaju. Stosuje
sig zapis ujemny po stronie Ma konta dochodowego.

38. Na koniec ka2dego kwartalu w/w pracownicy sporzqdzaJE wykaz imienny nadplat
izaleglo6ci.
po zikonczeniu kazdego miesiqca, w terminie do 7 dni nastqpuje uzgodnienie wplat z
ksiggowo$ciq budzetowq Urzgdu Gminy , kt6ra dokonuje zbiorczq ewidencji dochod6w na
podstawie raport6w kasowych oraz wyciqgow bankovvych.



39. W celu zapewnienia wlaSciwych danych do cel6w sprawozdawczych dokonuje siq
przypisu dochodow na podstawie danych z wymiaru oplat, ktore stanowi wydruk danych z
programu komputerowego.

40. Aktualizailq przypisu dokonuje siq raz na kwartal na podstawie danych z kom6rki, kt6ra
prowadzi wymiar i ewidencjg oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi'

41. Srodki z wydzielonego rachunfu optat za Smieci sq sukcesywnie pzekazywane na
rachunek podstawy Urzqdu Gminy z kt6rego realizowane sq wszelkie oplaty, kt6re stanowiq
koszty wywozu odpad6w komunalnych z terenu gminy.

42. Wla5ciciele nieruchomo5ci prowadzqcy dzialalno56 gospodarczq winni posiadac odrqbnq
umowg z firmq odbierajqcq odpadY.

43. Zadania zzakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym w zakresie
oplat zagospodarowanie odpadami komunalnymi nalezq do zadah publicznych'
Wydatki powinny byc zatem wykonywane w spos6b celowy i oszczqdny z zachowaniem
zasad;
-uzyskiwania najlepszych efektow z danych naklad6w,
-opiymalnego doboru metod iSrodkow slu2qcych osiqgniqciu zalo2onych cel6w.
Do lioszt6wfunkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nale2q koszty
obslug i administracyjnej systemu.


