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W odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. ZMCR.310.4.2013  

w sprawie wyjaśnień dotyczących zaokrąglania kwot opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do pełnych złotych zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej 

informuję, co następuje.  

 

Stosownie do art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 poz. 391, ze zm.) rada gminy, w 

drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy oraz 

ustala stawkę takiej opłaty.  

Jak wynika z art. 6n ust. 1 powołanej ustawy rada gminy, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Ustalenie wzoru 

deklaracji jest konieczne dla zapewnienia możliwości obliczenia wysokości opłaty 

przez właścicieli nieruchomości, złożenia deklaracji o jej wysokości i w razie potrzeby 

egzekucji opłaty.  

Według art. 6q ustawy, w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa.  
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Kwestie zaokrąglania opłat reguluje art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z 

którym, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty 

prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom 

i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot 

wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej 

groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2. 

Jak wynika z § 2 art. 63 powołanej ustawy, zaokrąglania podstaw opodatkowania i 

kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i 

opłatach lokalnych. Tym samym należy rozstrzygnąć, czy przepisy regulujące opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszczą się „w przepisach o podatkach 

i opłatach lokalnych”.  

 

W powyższej kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Lublinie w wyroku z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. I SALu 932/12 stwierdzając:  

Nie ma wątpliwości, że zakresem tego przepisu objęte są podatki i opłaty lokalne 

wymienione wprost w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), to jest 

podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa, 

opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa, opłata od posiadania psów. (…)  

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji podatków i opłat 

lokalnych, ani też nie zamyka brzmieniem swoich przepisów katalogu tych opłat. W 

art. 1 ustawy stwierdza się jedynie, że ustawa normuje wymienione w tym przepisie 

podatki i opłaty. Można więc stwierdzić, że w systemie prawa mogą być unormowane 

inne podatki i opłaty, które są lokalne, pozostające jednak poza zakresem ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych. O tym czy podatki i opłaty mają charakter lokalnych 

nie decyduje ich unormowanie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, lecz czy 

mają taki charakter w rozumieniu normy konstytucyjnej wywiedzionej z treści art. 168 

Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem jednostki samorządu terytorialnego mają 

prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w 

ustawie. Według normy konstytucyjnej o lokalnym charakterze podatku lub opłaty 

decyduje zatem kompetencja organów jednostki samorządu terytorialnego do 

ustalania ich wysokości w zakresie określonym w ustawie. Przy tym te ostatnie 

zastrzeżenie ("w zakresie określonym w ustawie") nie daje prawa ustawodawcy 

zwykłemu do dowolnego decydowania (na przykład przez zamieszczenie regulacji 



dotyczącej konkretnego podatku lub opłaty w ustawie o opłatach i podatkach 

lokalnych), które z podatków i opłat należą do lokalnych. Oznacza jedynie, że 

jednostki samorządu terytorialnego muszą uwzględniać normy ustawowe, w 

szczególności ograniczenia wynikające z ustaw statuujących podatki i opłaty lokalne. 

Nie mogą więc wprowadzać podatków lub opłat nieprzewidzianych ustawami, ani 

ustalać ich wysokości z naruszeniem granic wynikających z ustaw. Jeżeli 

ustawodawca normując w ustawie podatek lub opłatę, przewiduje kompetencje 

jednostek samorządu terytorialnego do ustalania ich wysokości, to w ten sposób 

przesądza o lokalnym charakterze podatku lub opłaty w rozumieniu art. 168 

Konstytucji RP (…). Prawo do ustalania wysokości podatków lub opłat lokalnych 

łączy się z tym, że sumy pobierane z tych tytułów stanowią dochody jednostek 

samorządu terytorialnego, ponieważ celem regulacji konstytucyjnej prawa jednostek 

samorządu terytorialnego do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych jest 

zapewnienie finansowania przynajmniej części potrzeb lokalnych społeczności 

bezpośrednio przez członków tych społeczności. 

Przedstawiona wyżej wykładnia pojęcia podatków i opłat lokalnych jest zgodna z 

rozumieniem tego pojęcia w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego 

sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. Z 1994 r. nr 124, poz. 

607). Według art. 9 ust. 3 Karty przynajmniej część zasobów finansowych 

społeczności lokalnych powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których 

wysokość społeczności te mają prawo ustalać, w zakresie określonym ustawą. 

 

Uwzględniając argumentację zawartą przez Sąd w przedstawionym wyżej 

wyroku, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uważa, że do opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje zastosowanie wyłączenie 

wynikające z art. 63 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Tym samym należy uznać, iż 

brak jest podstaw do stosowania zaokrągleń do pełnych złotych w przypadku 

wyliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 Przedstawiając powyższe, jednocześnie informuję, że zawarte wyżej 

informacje są wyłącznie opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i nie 

stanowią obowiązującej wykładni przepisów prawa.  

 

 


