
INFORMACJA 

  

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) zobowiązaniem 

podatkowym. 

Zobowiązanie podatkowe jest zobowiązaniem osobistym, co wyklucza możliwość 

jego wygaśnięcia wskutek zapłaty przez osobę trzecią, a nie przez podatnika. 

Bezgotówkowa wpłata tzw. przelew za odbiór odpadów komunalnych jest więc 

możliwy tylko z konta bankowego podatnika. Nie jest dopuszczalna w obrocie 

bezgotówkowym, zapłata podatku czy opłaty za odpady komunalne przez osobę trzecią z 

rachunku bankowego nalężącego do osoby trzeciej. 

Zgodnie z art. 26 ww. Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe w tym opłaty 

administracyjnoprawne powinny być zaspokajane z majątku podatnika (składającego 

deklarację), gdyż tylko z jego obowiązkiem podatkowym, rozumianym jako obowiązek 

osobisty jest ono związane. Oznacza to, że nie może być zaspokajane z majątku innej osoby.  

W przypadku wpłaty podatku czy opłaty za odbiór odpadów komunalnych dokonanej 

przez osoby trzecie lub z konta osobistego osoby trzeciej, gmina ma obowiązek zwrotu 

wpłacanej kwoty jako kwoty nienależnej. 

Osoba trzecia może dokonać wpłaty za zobowiązanego tylko w gotówce za pomocą 

dowodu wpłaty w banku lub na poczcie. Nadmienić należy, że dowód wpłaty musi być 

odpowiednio opisany, czyli: 

- kwota, 

- czego dotyczy wpłata np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

   za okres od… do…, 

- opis podatnika na którego jest wystawiona decyzja lub deklaracja. (imię, nazwisko,    

adres zamieszkania). 

Płatności opłaty należy dokonywać bez wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Książu 

Wlkp. SBL Śrem o/Książ Wlkp. - 57 9084 1026 2004 0300 0101 0008 

Zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt I FPS 8/07, ONSA i WSA 2008/5/79 „Zapłata o której mowa 

w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacja podatkowa, dokonana przez inny 

podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego 

podatnika.” 
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