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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Pragnę poruszyć problem, który został dostrzeżony na gruncie stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym zasad wnoszenia opłat za wywóz śmieci. 
Jeszcze przed wejściem w życie przełomowych zmian dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi wspomniana opłata była uiszczana najczęściej na zasadach analogicznych do tych, które 

obowiązują w przypadku typowego zobowiązania umownego – bezpośrednio na rzecz podmiotu zajmującego 

się wywozem odpadów. Jednakże zgodnie z obowiązującym od niedawna art. 6q przywołanej na wstępie 

ustawy wnoszenie tej opłaty poddane zostało rygorom wynikającym z ustawy – Ordynacja podatkowa. Tym 
samym zmianie uległ charakter opłaty, która teraz traktowana jest jak zobowiązanie podatkowe. 

Zmiana ta nie ma istotnego znaczenia w większości przypadków, kiedy to wpłata dokonywana jest przez 

tę samą osobę, która podpisała deklarację w sprawie odbioru odpadów. Nierzadko jednak, szczególnie w 

przypadku osób starszych, stosowna opłata dokonywana jest w imieniu tych osób przez osoby bliskie. Zdarza 
się, że osoby te regulują zobowiązanie w drodze przelewu bankowego z własnego konta. Działanie takie 

budzi wątpliwości organów nadzorujących gospodarkę finansową samorządów. Organy nadzoru podkreślają 

bowiem, że opłata za wywóz śmieci jest zobowiązaniem podatkowym, co więcej, zobowiązaniem o 

charakterze osobistym, powinna być zatem regulowana bezpośrednio przez zobowiązanego. Tym samym 

wykluczyć należy możliwość wygaśnięcia zobowiązania wskutek uregulowania go przez osobę trzecią. 

Argumentacja taka, mimo że teoretycznie poprawna, co do istoty nie powinna jednak zasługiwać na aprobatę. 

Stanowi ona bowiem niepotrzebne utrudnienie w wykonywaniu obowiązków ustawowych przez obywateli. 

Przepisy ustawy dopuszczają możliwość zorganizowania systemu poboru opłat w taki sposób, że już po 

samym tytule wpłaty można bez problemu ustalić, którego zobowiązania w istocie dotyczy określona wpłata. 

Dodać wypada, że problem regulowania zobowiązań przez osoby trzecie pojawia się wyłącznie w przypadku 

wykorzystywania nowoczesnych form płatności (przelew bankowy), które pozwalają na identyfikację osoby 

wpłacającej. Identyfikacja taka nie jest natomiast przeprowadzana w przypadku pozostałych form płatności 

(np. na poczcie czy w kasie urzędu gminy). A zatem w odniesieniu do tych płatności organ nadzoru nie 

będzie miał nawet możliwości zweryfikowania tego, kto faktycznie dokonał wpłaty. Stąd słuszny wniosek, że 

z punktu widzenia poprawności funkcjonowania systemu opłat za wywóz śmieci tak naprawdę nie ma 

żadnego znaczenia, kto wykonał daną czynność techniczną (wpłatę), istotne jest bowiem jedynie to, którego 

zobowiązania ta wpłata dotyczyła. 
Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o rozwiązanie opisanego problemu poprzez przyjęcie takich 

rozwiązań prawnych, które w sposób jednoznaczny pozwolą na uznawanie opłat za śmieci – na zasadzie 
wyjątku od ogólnych zasad wynikających z ordynacji podatkowej – niezależnie od tego, kto dokonał wpłaty. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




