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Zagadnienie gospodarowania odpadami komunalnymi jest ostatnio tematem 
bardzo gorącym i nieraz kontrowersyjnym. Budzi wiele pytań, niejasności  
i wątpliwości wśród przedstawicieli każdej ze stron procesu egzekucyjnego.  
Co robić, aby gospodarka odpadami komunalnymi była sprawna? Jak 
skutecznie egzekwować należności? Jak zapobiec egzekucji? To tylko nieliczne 
z podstawowych pytań, które zadają sobie na co dzień zarówno pracownicy 
jednostek samorządu terytorialnego i gmin, jak również zarządcy wspólnot 
mieszkaniowych, właściciele firm, mieszkań czy prywatnych nieruchomości. 
„Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” to doskonałe 
kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dla każdego. Tomasz Kaler, 
specjalista w dziedzinie prawa ochrony środowiska, pracownik Ministerstwa 
Środowiska i autor wielu pozycji wydawnictwa Wiedza i Praktyka, w syste-
matyczny i przystępny sposób przybliża poszczególne zagadnienia: etapy 
procesu egzekucji, możliwe środki egzekucyjne, koszty postępowania, metody 
zapobiegania egzekucji. Poradnik odpowiada na wiele praktycznych pytań, 
rozwiewa wątpliwości i służy pomocą wszystkim tym, którzy pragną działać 
zgodnie z prawem, usystematyzować swoją wiedzę i poczuć się bezpiecznie 
w gąszczu przepisów prawnych. 
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WStęp

Sukces wprowadzania w życie w każdej gminie nowej koncepcji gospo-
darowania odpadami komunalnymi jest uzależniony od wielu czynników, 
m.in. od: sprawności organizacyjnej władz gminy, wdrożenia niezbędnych 
inwestycji, jakości świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów oraz 
postawy mieszkańców w zakresie przyjmowania nowych zasad gospoda-
rowania wyprodukowanymi przez siebie odpadami komunalnymi. Warto 
zauważyć, że kluczowym i niezwykle ważnym elementem całego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, zapewnia-
jącym jego wykonalność finansową, jest regularność wpływu planowanej 
wysokości opłat od mieszkańców. Wpływy te mogą być przeznaczone wy-
łącznie na realizację zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania 
odpadów na terenie gminy, ale jednocześnie są jedynym źródłem finan-
sowania całego systemu. 

Ze względu na wagę i złożoność problemu celem niniejszego opraco-
wania jest omówienie wszystkich praktycznych problemów związanych ze 
skuteczną egzekucją opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.  
Dużym ułatwieniem przewidzianym przez ustawodawcę jest oparcie  
egzekucji tej opłaty na obowiązujących już od dawna procedurach ustawy  
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na-
tomiast wyzwaniem dla urzędników, którzy będą zajmowali się postę-
powaniem egzekucyjnym na poziomie gminy, jest dostosowanie zasad 
egzekucji administracyjnej zawartych w wyżej wymienionym akcie praw-
nym do specyfiki opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. 
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Szczególnie pożądana na wstępnym etapie będzie współpraca wydzia-
łu ds. ochrony środowiska z wydziałem ds. egzekucji podatków i opłat 
lokalnych, tak aby w ramach wszczynanych procedur egzekucyjnych  
w kontaktach z mieszkańcami rozwiewać wszelkie wątpliwości w zakresie 
celowości uiszczania opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

W poradniku prezentujemy zagadnienia dotyczące: podstaw prawnych 
egzekucji w poszczególnych obszarach, praw i obowiązków stron postępo-
wania egzekucyjnego, zasad stosowania środków egzekucji i najskuteczniej-
szych ścieżek postępowania, kosztów oraz organizacji egzekucji w urzędzie. 
Na zakończenie omówiliśmy też najważniejsze kwestie sporne wraz z pro-
pozycjami rozwiązań. Ze względu na praktyczny charakter opracowania 
zamieściliśmy w książce wzory wszystkich niezbędnych dokumentów. 

Oddając w ręce Państwa tę książkę, mamy nadzieję, że stanie się ona 
źródłem cennej wiedzy, inspiracją do rozwiązywania problemów oraz 
niezastąpioną pomocą w codziennej pracy.   
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SłoWniczEk

Biegły skarbowy – 1) rzeczoznawca w określonej dziedzinie uprawniony 
do wyceny majątku zobowiązanego i wpisany na listę biegłych skarbo-
wych prowadzoną przez izbę skarbową; w postępowaniu egzekucyjnym 
pełni podobną funkcję jak w postępowaniu administracyjnym; 2) osoba 
powołana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego 
postępowanie w sprawie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do wyrażenia opinii o okolicznościach, których ustalenie 
i ocena wymagają wiadomości specjalnych.

Czynności egzekucyjne – wszelkie działania podejmowane przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego postępowanie w sprawie 
egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmierzające 
do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego.

Dłużnik zajętej wierzytelności – 1) dłużnik zobowiązanego, właści-
ciela nieruchomości zalegającego z opłatą z tytułu gospodarowania od-
padami komunalnymi, również bank (w przypadku stosowania egzekucji  
z wierzytelności na rachunku bankowym), pracodawca (gdy prowadzi się 
egzekucję z wynagrodzenia za pracę), podmiot prowadzący działalność 
maklerską, trasat oraz inne podmioty realizujące, na wezwanie organu 
egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobo-
wiązanego; 2) podmiot biorący udział w egzekucji należności pieniężnych 
z wierzytelności oraz innych praw majątkowych, realizujący na wezwanie 
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wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego postępowanie  
w sprawie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zajęcie wierzytelności lub innego prawa majątkowego zobowiązanego. 

Egzekutor – pracownik wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
prowadzącego postępowanie w sprawie egzekucji opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wyznaczony do dokonywania czynności 
egzekucyjnych.

Opłata komornicza – 5% kwot przekazanych wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta prowadzącemu postępowanie w sprawie egzekucji 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez zobowiązanego 
właściciela nieruchomości zalegającego z opłatą z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych.

Organ egzekucyjny – wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowa-
dzący postępowanie w sprawie egzekucji opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi uprawniony do stosowania w całości lub w części 
określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania 
przez zobowiązanych, właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą  
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, ich obowiązków oraz 
zabezpieczania wykonania tych obowiązków.

Organ rekwizycyjny – wójt, burmistrz lub prezydent miasta inny niż 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzący postępowanie w sprawie 
egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, któremu ten 
ostatni zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych. Następuje to wtedy, 
gdy część majątku zobowiązanego właściciela nieruchomości zalegającego  
z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w stosunku 
do którego skierowana jest egzekucja, znajduje się poza terenem działania 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego postępowania  
egzekucyjne. Organ ten działa na podstawie zlecenia udzielonego mu przez 
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który ma obowiązek 
sporządzić odpis tytułu wykonawczego, oznaczając cel, któremu ma służyć, 
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Zagadnienie gospodarowania odpadami komunalnymi jest ostatnio tematem 
bardzo gorącym i nieraz kontrowersyjnym. Budzi wiele pytań, niejasności  
i wątpliwości wśród przedstawicieli każdej ze stron procesu egzekucyjnego.  
Co robić, aby gospodarka odpadami komunalnymi była sprawna? Jak 
skutecznie egzekwować należności? Jak zapobiec egzekucji? To tylko nieliczne 
z podstawowych pytań, które zadają sobie na co dzień zarówno pracownicy 
jednostek samorządu terytorialnego i gmin, jak również zarządcy wspólnot 
mieszkaniowych, właściciele firm, mieszkań czy prywatnych nieruchomości. 
„Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” to doskonałe 
kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dla każdego. Tomasz Kaler, 
specjalista w dziedzinie prawa ochrony środowiska, pracownik Ministerstwa 
Środowiska i autor wielu pozycji wydawnictwa Wiedza i Praktyka, w syste-
matyczny i przystępny sposób przybliża poszczególne zagadnienia: etapy 
procesu egzekucji, możliwe środki egzekucyjne, koszty postępowania, metody 
zapobiegania egzekucji. Poradnik odpowiada na wiele praktycznych pytań, 
rozwiewa wątpliwości i służy pomocą wszystkim tym, którzy pragną działać 
zgodnie z prawem, usystematyzować swoją wiedzę i poczuć się bezpiecznie 
w gąszczu przepisów prawnych. 
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