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I. Wstęp 

 

 Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych zobowiązała Izby do 

przeprowadzenia w 2011 roku kontroli finansowej z zakresu tematyki windykacji należności 

podatkowych, na przykładzie podatku od nieruchomości. Koordynatorem kontroli była 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. 

Kontrole przeprowadzono w oparciu o dane za lata 2008 – 2010. Badaniem została objęta 

windykacja zaległości podatku od nieruchomości pobieranego przez jednostki samorządu 

terytorialnego, powstałych w 2008 i 2009 roku, realizowana w latach 2008 – 2010. 

 Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości podejmowania czynności 

windykacyjnych przez organ podatkowy (wójta, burmistrza, prezydenta), dotyczących 

dochodzenia zaległości podatkowych na przykładzie windykacji zaległości w podatku od 

nieruchomości podatników będących osobami prawnymi
1
 oraz osobami fizycznymi. 

 W kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) 

uczestniczyły wszystkie regionalne izby obrachunkowe. 

 Kontrola została przeprowadzona w 60 gminach (23 miastach, 20 gminach miejsko-

wiejskich, 17 gminach wiejskich) w ramach kontroli kompleksowych i problemowych, a 

ustalenia kontroli oparto na łącznej próbie 861 podatników podatku od nieruchomości 

posiadających zaległość podatkową na dzień 31 grudnia 2009 roku.  

Do przeprowadzenia kontroli wykorzystano opracowane przez Izbę koordynującą formularze 

WP1 - WP6, wyjaśnienia pracowników zajmujących się sprawami egzekucji administracyjnej 

oraz dokumentacje z badanych jednostek samorządu terytorialnego takie jak: deklaracje 

podatkowe na podatek od nieruchomości za lata 2008 - 2009 wraz z deklaracjami 

korygującymi za te lata złożonymi do dnia 31 grudnia 2010 r., decyzje wymiarowe na lata 

2008 – 2009 oraz korekty decyzji na te lata wydane do dnia 31 grudnia 2010 r., konta 

podatkowe podatników w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz w podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych, decyzje umorzeniowe, odroczeniowe i o rozłożeniu na 

raty dotyczące podatku na lata 2008 - 2009 oraz zaległości z tych lat, potwierdzenia odbioru 

decyzji, ewidencje upomnień oraz ewidencje tytułów wykonawczych za lata 2008 – 2009. 

                                                 
1
 - dotyczy osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, 

jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
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Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokołach kontroli, a wynikające z nich 

nieprawidłowości oraz sposoby ich usunięcia zamieszczono w kierowanych do gmin 

wystąpieniach pokontrolnych. 

Rezultaty kontroli pozwoliły na ujawnienie skali powszechności oraz określenie 

skuteczności prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego postępowania 

windykacyjnego w zakresie podatków stanowiących ich dochód własny, przy czym należy 

mieć na uwadze, że objęte kontrolą gminy prowadzą egzekucję administracyjną poprzez 

właściwe miejscowo urzędy skarbowe. 

 Niniejsza publikacja zawiera zbiorcze (syntetyczne) omówienie wynikających z 

ustaleń kontroli RIO nieprawidłowości i wniosków z zakresu realizacji procesu windykacji 

podatków w oparciu o dane dotyczące podatku od nieruchomości zarówno osób prawnych, 

jak i osób fizycznych. 

 

II. Stan prawny 

 

 Aktualne w okresie objętym kontrolą przepisy prawne regulujące zagadnienia 

pozyskiwania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, zasad egzekucji i windykacji 

zaległości podatkowych oraz sprawozdawczości budżetowej m.in. z tytułu dochodów 

podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zawarte zostały w: 

1. ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t.: 

Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), 

2. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t.: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), 

3. ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t.: Dz. 

U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), 

4. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.: Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

5. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 

60 z późn. zm.), 

6. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. o wykonaniu niektórych 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 

1541 z późn. zm.), 

7. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad 

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych 
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należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. Nr 112, poz. 761), zmienionym od 1 stycznia 2011 roku rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont w 

zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), 

8. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781), zmienionym od 1 marca 2010 r. rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. 

U. Nr 20, poz. 103). 

 

III. Synteza wyników kontroli 

 

Kontrolę przeprowadzono na przykładzie reprezentatywnej próby jednostek samorządu 

terytorialnego, których dochody ogółem w 2008 roku i w 2009 roku wynosiły 2,5 mld zł. 

W strukturze tych dochodów pozyskane dochody podatkowe
2
 kształtowały się na poziomie 

18-19% i wynosiły: 

o Dochody podatkowe w 2008 roku - 462.752.615,97 zł, 

w tym: dochody z tytułu podatku od nieruchomości - 404.521.897,71 zł. 

o Dochody podatkowe w 2009 roku - 463.949.362,10 zł, 

w tym: dochody z tytułu podatku od nieruchomości - 404.156.618,68 zł.  

Przedstawione wartości wskazują na istotny udział podatku od nieruchomości w dochodach z 

podatków realizowanych przez kontrolowane gminy, przy czym udział ten w obu latach 

kształtował się na niemal identycznym poziomie i wyniósł odpowiednio 87,4% i 87,1%. 

 

Podobnie znaczącą wartość stanowiły w kontrolowanych jednostkach zaległości z tytułu 

podatku od nieruchomości w zaległościach ogółem z tytułu podatków lokalnych. Zaległości te 

wyniosły: 

o Zaległości z tytułu podatków lokalnych ogółem w 2008 roku - 79.696.988,91 zł, 

w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 68.277.573,41 zł. 

 

o Zaległości z tytułu podatków lokalnych ogółem w 2009 roku - 81.703.276,66 zł, 

w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 69.846.636,43 zł. 

                                                 
2
 tu: dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych 
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Udział zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w zaległościach ogółem z tytułu 

podatków lokalnych w 2008 i 2009 r. wyniósł odpowiednio 85,7% i 85,5%. 

 

 

 

Źródło: ustalenia kontroli koordynowanej RIO zawarte w formularzach WP-1. 

 

W kontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego, które egzekucję administracyjną 

zaległości podatkowych prowadziły poprzez właściwe terenowo urzędy skarbowe, 

nieprawidłowości w zakresie windykacji i egzekucji zaległości podatkowych stwierdzono w 

50 przypadkach, tj. w 83,3% jednostek. 

Ogółem ustalono 138 nieprawidłowości, w związku z którymi Izby wydały 129 wniosków 

pokontrolnych.  

W badanej próbie 861 podatników podatku od nieruchomości stwierdzono, że za lata 2008 – 

2009 nie objęto windykacją zaległości podatkowych w łącznej kwocie 3.119.876,07 zł (dane 

syntetyczne z badanej próby - formularz WP-5), z czego: 

- od osób fizycznych - 658.703,00 zł, 

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 2.461.173,07 zł. 
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Uśredniony procentowy udział zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości nie 

objętych windykacją w zaległościach podatkowych tego podatku wyniósł dla osób fizycznych 

i osób prawnych odpowiednio 8,80% i 17,15%. 

 

Źródło: ustalenia kontroli koordynowanej RIO zawarte w formularzach WP-5. 

 

 Zwłokę w zakresie wysyłania upomnień stwierdzono w 1678 przypadkach badanych 

zaległych rat, na łączną kwotę 5.039.788,56 zł. 

 Kontrola wykazała, że średni okres czasu w organach podatkowych gmin, jaki 

upływał od terminu płatności podatku do wysłania upomnienia, w przypadku osób fizycznych 

wynosił 83 dni. 

W zakresie kierowania tytułów wykonawczych do właściwego urzędu skarbowego 

stwierdzono, że naruszono obowiązek niezwłocznego ich wysłania w 1464 przypadkach 

badanych zaległych rat, na łączna kwotę 5.737.739,42 zł. 

Zarówno w przypadku wysyłania upomnień z wezwaniem do zapłaty zaległości 

podatkowych, jak i wystawiania tytułów wykonawczych ustalono znaczną zwłokę w ich 

realizacji. 

Średni okres czasu w organach podatkowych gmin, jaki upływał: 

- od terminu płatności wskazanego w upomnieniu do przesłania tytułu wykonawczego 

wynosił 122 dni dla osób fizycznych, 

- od terminu płatności raty podatku do przesłania tytułu wykonawczego wynosił 132 dni dla 

osób prawnych.  
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IV. Nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

1.  Występowanie nieprawidłowości 

 

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami w windykacji podatku od nieruchomości 

zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych były:  

 Brak systematycznej kontroli terminowości zapłaty podatku od nieruchomości ze strony 

organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta). 

 Niepodejmowanie lub opieszałe podejmowanie czynności przewidzianych w 

postępowaniu egzekucyjnym w stosunku do podatników zalegających z zapłatą należnego 

gminie podatku od nieruchomości, a w szczególności kierowanie tytułów wykonawczych, 

celem egzekucji zaległości podatkowych przez właściwych miejscowo naczelników 

urzędów skarbowych, ze znaczną, kilkudziesięciodniową zwłoką.  

 Niesporządzanie upomnień z wezwaniem do zapłaty zaległości podatkowych, a także 

sporządzanie i wysyłanie podatnikom upomnień z zagrożeniem wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego ze znaczną zwłoką. 

 Nieprzypisywanie kosztów doręczonych upomnień jak i nieegzekwowanie od podatników 

kosztów tych upomnień. 

 Wykazywanie w wysyłanych upomnieniach, w przypadku, gdy należność nie zostanie 

zapłacona w terminie, m.in. kwoty odsetek należnych na dzień sporządzenia upomnienia. 

 Wystawianie upomnień z wezwaniem do zapłaty na te same zaległości podatkowe. 

 Nieskładanie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy od 

złożenia tytułu wykonawczego upłynęło ponad 12 miesięcy, wierzytelności nie zostały 

wyegzekwowane, a organ egzekucyjny nie przekazywał informacji o sposobie załatwienia 

wniosku egzekucyjnego. 

 

2. Przyczyny nieprawidłowości 

 

Do głównych przyczyn powstawania nieprawidłowości w zakresie windykacji podatku od 

nieruchomości należy zaliczyć: 

2.1. Przyczyny wynikające z działań wójta, burmistrza, prezydenta jako organu 

podatkowego: 
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 Nieprawidłowa organizacja podatkowych służb gminnych odpowiedzialnych za 

windykację należnych gminie podatków, spowodowana: 

- niewyznaczeniem w ramach podatkowych służb gminnych pracowników 

odpowiedzialnych za systematyczne i terminowe prowadzenie windykacji 

zaległości podatkowych, 

- zbyt małą liczbą pracowników służb podatkowych zajmujących się windykacją 

podatkową, szczególnie w sytuacji, gdy zaległości podatkowe dotyczą dużej 

grupy podatników oraz wysokich kwot zaległości, 

- zastępowaniem pracowników stale prowadzących windykacje pracownikami 

tymczasowymi, nieposiadającymi pełnej wiedzy prawnej z tego zakresu, 

- niewystarczającą znajomością przepisów prawa dotyczącego postępowania 

egzekucyjnego w administracji i przepisów prawa podatkowego przez gminne 

służby podatkowe, 

- brakiem skutecznego nadzoru i kontroli wykonywania czynności 

windykacyjnych przez pracowników służb podatkowych ze strony organu 

podatkowego, np. w ramach kontroli wewnętrznej, 

- dążeniem do oszczędności poprzez ograniczanie kosztów egzekucyjnych, np. 

poprzez zastąpienie wymaganych procedur telefonicznym upomnieniem 

zobowiązanego podatnika, 

- kumulowaniem rat objętych egzekucją powodującym narastanie zaległości 

podatkowych, 

- rejestrowaniem z opóźnieniem deklaracji w systemie podatkowym oraz 

niewpisywaniem daty odbioru decyzji podatkowych do komputerowego 

sytemu podatkowego, 

- błędami w zakresie wprowadzania danych oraz niedostosowaniem 

podatkowego programu komputerowego do potrzeb prowadzenia czynności 

windykacyjnych. 

 Zaniechanie przymusowego ściągania zaległości podatkowych, w sytuacji, gdy ich 

egzekucja mogłaby spowodować upadek podatnika i w efekcie doprowadzić np. do 

likwidacji miejsc pracy na terenie gminy. 

 Niepodejmowanie egzekucji zaległych podatków ze względu na konieczność 

ponoszenia dodatkowych kosztów czynności egzekucyjnych, w przypadkach 

bezskuteczności wcześniejszych egzekucji komorniczych. 
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 Zaniechanie egzekucji zaległości podatkowych w sytuacji zabezpieczenia zapłaty 

zaległości prze ustanowienie hipoteki. 

 Ograniczenie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych ze względów 

społecznych, np. w zakresie zaległości podatkowych podmiotów prowadzących 

działalność leczniczą.  

 

2.2. Przyczyny wynikające z ustawodawstwa regulującego windykację i egzekucję należnych 

gminie podatków oraz postępowanie urzędów skarbowych, jako organów egzekucyjnych: 

 Nieokreślenie w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i 

przepisach wykonawczych precyzyjnych terminów i czasu prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego. 

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. o wykonaniu 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.), używane są sformułowania niezwłocznie, 

systematycznie i bez zbędnej zwłoki, np.: 

- wierzyciel (…) niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do właściwego 

miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego - § 6 ust. 1 i 5 rozporządzenia, 

- wierzyciel jest zobowiązany przesyłać tytuły wykonawcze do organu 

egzekucyjnego systematycznie i bez zbędnej zwłoki - § 7 ust. 4 

rozporządzenia, 

Przepisy jednak nie określają i nie precyzują na potrzeby rozporządzenia znaczenia 

użytych pojęć: niezwłocznie, systematycznie i bez zbędnej zwłoki. Powoduje to, że 

w organach podatkowych gmin brak jest jednolitej interpretacji tych pojęć oraz 

praktyki stosowania terminów do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

W części gmin, za terminy do załatwiania spraw przyjmuje się terminy 

wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, a w części inne, np. 

ustalone na podstawie własnych wewnętrznych przepisów w sprawie 

funkcjonowania egzekucji podatkowej.  

Z ustaleń kontroli przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe 

wynika, że czas jaki upływa od dnia powstania zaległości podatkowych do 

momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego mieści się w przedziale 14 - 90 

dni. 
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 Brak jednolitego sposobu prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych przez 

urzędy skarbowe w przypadku osób prawnych w sytuacji, kiedy deklaracja 

podatkowa tych podatników zawiera klauzulę: „W przypadku braku wpłaty 

podatku deklaracja stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego”. 

Niektóre urzędy skarbowe wymagają, by w przypadku egzekucji zaległości 

podatkowych wysyłać tym podatnikom dodatkowo upomnienia z wezwaniem do 

zapłaty, co powoduje wydłużenie w czasie czynności egzekucyjnych, natomiast 

inne przyjmują do egzekucji tytuły wykonawcze bez upomnień. 

 

 

V. Szczegółowe wyniki kontroli 

 

 Szczegółowych ustaleń kontroli w zakresie windykacji podatków dokonano analizując 

informacje i dane zawarte w: formularzach WP-5 i WP-6, w wystąpieniach pokontrolnych 

oraz w protokołach kontroli. Sprawdzono przestrzeganie wybranych uregulowań prawnych 

zawartych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów 

upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji 

administracyjnej: 

 

 Sporządzanie upomnień. 

Zagadnienie prawidłowości sporządzania upomnień reguluje § 3 ust. 3, § 4 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

W rozporządzeniu określono wzór upomnienia obejmujący jedną należność pieniężną, 

(załącznik nr 1 do rozporządzenia), oraz wzór obejmujący nie więcej niż cztery należności 

pieniężne (załącznik nr 2). Rozporządzenie nakłada obowiązek sporządzenia upomnienia 

w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi 

pozostaje w aktach sprawy. Upomnienie oznacza się kolejnym numerem ewidencji 

upomnień.  
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W wyniku kontroli koordynowanej stwierdzono, że w 4 gminach, tj. w 6,66% badanych 

jednostek (Kościerzyna, Krynica Morska, Łobez i Żagań,) upomnienia sporządzano 

niezgodnie z ustalonymi wymogami lub zawarto w nich nieprawidłowe dane. 

 

 Ewidencja upomnień. 

Prowadzenia ewidencji upomnień reguluje § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nakłada on na organ podatkowy obowiązek 

prowadzenia ewidencji upomnień według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ww. 

rozporządzenia.  

Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji upomnień stwierdziła 

nieprawidłowości w jednej jednostce samorządu terytorialnego (Chełm Śląski). 

 

 Upomnienia z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Zagadnienie terminowości wysyłania upomnień reguluje § 3 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który zobowiązuje organ 

podatkowy do wysłania zobowiązanemu upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji 

po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia, jeżeli należność nie zostanie 

zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa. Jak 

wynika z ustaleń kontroli najczęściej wskazywanymi przyczynami zwłoki w wysyłaniu 

upomnień były przyczyny techniczno-organizacyjnych związane ze szczególną specyfiką 

systemu podatków lokalnych, opartą na dużej liczbie najczęściej niewielkich kwotowo rat 

podatku płaconych czterokrotnie w roku przez osoby fizyczne, oraz dwunastokrotnie w 

roku przez osoby prawne, w połączeniu z ograniczeniami wynikającymi z zazwyczaj 

niewystarczającej obsady etatowej w urzędach gmin. Zdaniem Izb, przedstawiane przez 

pracowników kontrolowanych jednostek powody zaniechania prowadzenia egzekucji 

podatku od nieruchomości nie stanowią uzasadnionych przesłanek do odstąpienia od tego 

rodzaju czynności egzekucyjnych.  

W rezultacie kontroli przeprowadzonych przez Izby w 41 jednostkach ujawniono 

nieprawidłowości dotyczące terminowości wysyłania upomnień z zagrożeniem wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego, co stanowi 68,33 % objętych kontrolą jednostek. Średni 
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okres czasu w organach podatkowych gmin, jaki upływa od terminu płatności podatku do 

wysłania upomnienia, wynosi 83 dni. 

 

 Doręczanie upomnienia. 

Sposoby doręczania upomnienia określają przepisy § 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nakazują one sporządzenie upomnienia w 

dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi 

pozostaje w aktach sprawy. Wierzyciel wysyła upomnienie za pośrednictwem 

państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" przesyłką 

poleconą listową za potwierdzeniem odbioru, zamieszczając na druku potwierdzenia 

odbioru numer, poprzedzony symbolem "Up". Upomnienie może być również doręczone 

bezpośrednio przez wierzyciela w sposób określony w Kodeksie postępowania 

administracyjnego. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru upomnienia w 

ciągu dwudziestu dni od daty nadania, wierzyciel składa reklamację w jednostce 

organizacyjnej Poczty Polskiej, w której nadano upomnienie. W przypadku zaginięcia 

upomnienia lub braku dowodu doręczenia zobowiązanemu upomnienia, wysyła się je 

ponownie. Prawidłowe i skuteczne doręczenie upomnienia ma istotne znaczenie dla całego 

postępowania windykacyjnego, jest niezbędną podstawą wystawienia tytułu 

wykonawczego. 

W zakresie prawidłowości doręczania upomnień stwierdzono nieprawidłowości w 3 

gminach, tj. w 5,00% skontrolowanych jednostek (Zabłudów, Wągrowiec i Góra).  

 

 Koszty upomnienia. 

Naliczanie kosztów upomnienia znajduje swoje uregulowanie w art. 15 §2 ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i §1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia 

skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji 

administracyjnej. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz 

wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje  

z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla 

kosztów egzekucyjnych. Koszty upomnienia, o których mowa w art. 15 § 1 w/w ustawy 
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wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe 

przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska" za polecenie przesyłki listowej.  

W wyniku kontroli nieprawidłowości polegające na zaniżeniu lub zawyżeniu kwoty 

kosztów upomnienia stwierdzono w 5 kontrolowanych jednostkach (Suwałki, Zabłudów, 

Koprzywnica, Borki i Wronki), co stanowi 8,33% badanej próby. Łącznie w tych 

jednostkach stwierdzono 42 przypadki błędnego naliczania kosztów upomnień na łączną 

kwotę 422,40 zł. 

 

 Tytuły wykonawcze po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia
 
Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w 

sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel 

wystawia tytuł wykonawczy.  

Ustalenia kontroli wskazują, że do dnia 31 grudnia 2010 r. objęto tytułami 

wykonawczymi 47,7% zaległości podatkowych powstałych w latach 2008 - 2009.  

W 44 skontrolowanych jednostkach stwierdzono nieterminowe wystawianie tytułów 

wykonawczych lub całkowite zaniechanie ich wystawiania. Jest to jedna z najbardziej 

znaczących nieprawidłowości w prowadzeniu windykacji podatku, występująca w 73,33% 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Przyczynami nie sporządzania tytułów wykonawczych, najczęściej wskazywanymi przez 

pracowników organów podatkowych, było m.in.: 

- znaczne obciążenie pracowników urzędów gmin w zakresie realizowanych przez nich 

spraw podatkowych, w tym głównie związane z bieżącym wymiarem podatków i ich 

pobieraniem,  

- niewyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji, 

- wdrażanie nowych podatkowych systemów komputerowych. 

Zdaniem Izb, przedstawiane przez pracowników kontrolowanych jednostek powody 

zaniechania prowadzenia egzekucji podatku od nieruchomości nie stanowią uzasadnionych 

przesłanek do odstąpienia od tego rodzaju czynności egzekucyjnych.  

 

 Ewidencja tytułów wykonawczych przesłanych do egzekucji. 

Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych reguluje § 7 rozporządzenia
 
Ministra Finansów 

z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy  
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o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Tak sporządzoną ewidencję załącza się do 

przesyłanych tytułów wykonawczych w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy 

przeznaczony jest dla organu egzekucyjnego, a drugi, po potwierdzeniu przyjęcia tytułów 

do egzekucji, organ ten zwraca wierzycielowi. Wierzyciel jest obowiązany przesyłać tytuły 

wykonawcze do organu egzekucyjnego systematycznie i bez zwłoki.  

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 2 jednostkach (Stawiszyn, Chełm Śląski). 

 

 Zawiadomienia o zmianie należności objętej tytułem wykonawczym. 

Sposób zawiadamiania organu egzekucyjnego o zmianie należności objętej tytułem 

wykonawczym reguluje §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. Wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny o 

każdej: zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej 

wygaśnięcia w całości lub w części oraz podaje datę powstania zmiany i jej przyczynę, 

zmianie w stanie należności objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej odroczenia 

lub rozłożenia na raty.  

Nieprawidłowość w tym zakresie stwierdzono w 1 jednostce (Cybinka). 

 

 Informacja o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego. 

Zasady zwracania się o uzyskanie informacji o sposobie załatwienia wniosku 

egzekucyjnego reguluje §8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. Wierzyciel jest uprawniony do uzyskania w organie egzekucyjnym 

informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego, a organ egzekucyjny ma 

obowiązek udzielić wierzycielowi wyczerpującej odpowiedzi.  

Kontrola koordynowana obejmująca także sprawy o szczególnie przewlekłym 

postępowaniu egzekucyjnym stwierdziła, że 7 jednostek (Borki, Józefów n/Wisłą, 

Wągrowiec, Ostrów Mazowiecka, Wyszków, Żagań i Gubin) nie korzystało z tego 

uprawnienia, chociaż okoliczności sprawy wynikające z przedłożonych do kontroli akt 

dawały pełne podstawy do zwrócenia się o informację o sposobie załatwienia wniosku 

egzekucyjnego.  
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 Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 

Zagadnienie kierowania skarg na przewlekłość postępowania egzekucyjnego reguluje art. 

54 §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub 

egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Na przewlekłość 

postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu 

jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub 

faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi 

zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.  

W trakcie kontroli zbadano sprawy o szczególnie przewlekłym postępowaniu i w 

przypadku 6 jednostek (Krynica Morska, Wągrowiec, Bojanów, Jasło, Ostrów Mazowiecka 

i Wyszków), stwierdzono, że pomimo okoliczności sprawy dających podstawy do złożenia 

takiej skargi gminy nie skorzystały z tego uprawnienia. 

 

 

VI. Analiza ustaleń kontroli 

 

1. Dochody i zaległości podatkowe 

 

 Pozyskiwanie dochodów podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego jest 

jednym z podstawowych źródeł ich finansowania. Analiza danych zebranych w trakcie 

kontroli dotycząca poziomu dochodów ogółem i dochodów podatkowych ze szczególnym 

uwzględnieniem podatku od nieruchomości (formularz WP-1), pozwala na ustalenie jakie 

znaczenie dla finansów gmin mają dochody podatkowe.  

 Podstawowym wskaźnikiem określającym poziom dochodów z tytułu podatków 

lokalnych jest relacja dochodów z tytułu podatków od nieruchomości w dochodach ogółem z 

podatków. 

W 2008 roku relacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości do dochodów 

ogółem z podatków wyniosła średnio 79,85%, natomiast w 2009 roku wyniosła 80,00%, co 

dowodzi istotnego znaczenia podatku od nieruchomości dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. W znacznej części badanych jednostek dochody te przekraczają wartość 90%.  
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Dla przykładu: w 2008 r.: Sitkówka 96,87%, Starachowice 95,43%, Trzebinia 97,06%, 

Świnoujście 99,14%, Gubin 96,01%; w 2009 r.: Sitkówka 96,95%, Starachowice 95,23% , 

Trzebinia 96,93%, Świnoujście 98,17%, Gubin 96,27%. 

 

W 2008 i 2009 roku udział dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych w dochodach z podatków ogółem wynosił odpowiednio 21,82% i 23,25%, 

natomiast udział dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 

dochodach z podatków ogółem wynosił odpowiednio 58,03% i 56,75%. 

 

Z ogólnych danych dotyczących pozyskiwania dochodów podatkowych wynika, że w 

zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w żadnej z kontrolowanych jednostek 

samorządu terytorialnego udział podatku od nieruchomości od osób fizycznych w dochodach 

podatkowych ogółem nie przekroczył poziomu 50%. Najwyższy wynik osiągnęły w 2008 r. 

następujące gminy: Radziejów 47,36%, Komprachcice 48,28% oraz Sulejów 42,52%. 

Podobnie w 2009 r. najwyższy udział podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 

dochodach podatkowych ogółem osiągnęły gminy: Radziejów 47,92%, Komprachcice 

47,52% oraz Sulejów 44,99%.  

W badanej próbie wystąpiły również przypadki, gdy udział ten kształtował się poniżej 

10%, i tak w 2008 roku np. wyniósł: Sitkówka 6,06%, Józefów n/Wisłą 7,97%, Chłopice 

3,83%, a w 2009 r. : Sitkówka 5,54%, Szczerców 2,87%, Chłopice 5,80%.  

Niski udział podatku od nieruchomości od osób fizycznych w dochodach 

podatkowych ogółem stwierdzono przede wszystkim w gminach małych i o charakterze 

wiejskim. Może to wynikać zarówno z stosunkowo niskich stawek podatku od nieruchomości 

ustalanych przez organy stanowiące gmin, jak i ze zwolnień i ulg wprowadzanych w tym 

podatku. 

 

W przypadku osób prawnych średni udział dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości w dochodach podatkowych ogółem kształtował się powyżej 50%. Najwyższy 

wskaźnik osiągnęły w 2008 roku gminy: Sitkówka 90,81%, Trzebinia 88,25% oraz Szczerców 

94,89%, a w 2009 roku gminy: Sitkówka 91,42%, Trzebinia 87,53% oraz Szczerców 95,29%. 

W żadnej z kontrolowanych gmin wskaźnik ten nie był mniejszy niż 20%. Wysoki udział 

dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w dochodach ogółem powodowany był 

uwarunkowaniami gospodarczymi i strukturalnymi gmin. Wśród podatników tego podatku 

wystąpiły podmioty gospodarcze o znaczących kwotach zobowiązań podatkowych.  
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Wskaźnik udziału podatku od nieruchomości w dochodach podatkowych ogółem 

znajduje odzwierciedlenie w średniej relacji zaległości z tego podatku do zaległości ogółem z 

tytułu podatków lokalnych, która w latach 2008 – 2009 wyniosła odpowiednio 79,60% i 

81,24%. Pozwala to na stwierdzenie istnienia korelacji między udziałem kwoty dochodów z 

tego podatku w kwocie dochodów podatkowych ogółem, a udziałem zaległości z tytułu 

podatku od nieruchomości w kwocie zaległości ogółem. 

 

 

Źródło: ustalenia kontroli koordynowanej RIO zawarte w formularzach WP-1 

 

Grupą danych przyjętych do analizy pokontrolnej były również dane pozwalające na ustalenie 

udziału zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w zaległościach ogółem, oraz w 

dochodach z tego podatku. Wyliczone na ich podstawie wskaźniki przedstawiają obraz 

zaległości podatkowych i są jednym z mierników skuteczności podejmowanych działań 

egzekucyjnych.  

 

Udział zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych do zaległości 

ogółem z tego podatku w latach 2008 – 2009 wynosił odpowiednio 43,77% i 42,00%. 

W wyniku ustaleń kontroli koordynowanej stwierdzono, że w nielicznych jednostkach 

samorządu terytorialnego zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 

do zaległości ogółem z tego podatku przekroczyły poziom 90%, i tak w 2008 roku wyniosły 

w gminach: Szczerców 98,61%, Chłopice 93,96%, a w 2009 roku: Szczerców 98,94%, 

Chłopice 100%.  
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Najniższy udział zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych do 

zaległości ogółem, kształtujący się na poziomie poniżej 10%, wystąpił w 2008 roku w 

gminach: Koprzywnica 9,73%, Łambinowice 8,81%, Oleszyce 2,95% i w 2009 roku: Chełm 

Śląski 4,86%, Koprzywnica 7,73%, Józefów n/Wisłą 4,19%, Łambinowice 9,55%, Oleszyce 

3,56%. 

 

Udział zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 

zaległościach ogółem z tego podatku w latach 2008 – 2009 wynosił odpowiednio 56,23% i 

58,00%.  

Tak jak w przypadku osób fizycznych, także i w tym przypadku tylko w nielicznych 

jednostkach samorządu terytorialnego stwierdzono, że zaległości z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób prawnych w zaległościach ogółem z tego podatku przekroczyły 

poziom 90%, z tego w 2008 r. w gminach: Koprzywnica 90,27%, Łambinowice 91,19%, 

Oleszyce 97,05%, a w 2009 roku w gminach: Chełm Śląski 95,14%, Koprzywnica 92,27%, 

Łambinowice 90,45%, Oleszyce 96,44%. 

Wskaźnik tego udziału kształtujący się poniżej 10% wystąpił w 2008 roku w gminach: 

Szczerców 1,39%, Chłopice 6,04%, zaś w 2009 r. w gminach: Szczerców 1,06%, Bojanów 

0,03%, Chłopice 0,00%. 

 

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości wskazuje na powszechnie wysoki 

udział zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w zaległościach tego 

podatku ogółem.  

Udział zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w ogólnej 

kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości jest mniejszy i nie przekracza 2/3 

wartości ustalonych dla osób prawnych. 
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Źródło: ustalenia kontroli koordynowanej RIO zawarte w formularzach WP-1. 

 

Wskaźniki udziału zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwotach 

dochodów z tego podatku dla obu grup podatników kształtowały się w latach 2008-2009 na 

zbliżonym poziomie 24 - 31%. 

Stwierdzono przypadki, gdy wartości te znacznie odchylały się od średniej, a w następujących 

gminach przekroczyły 100%: 

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2008 r. w gminie: Herby 133,48% 

oraz Cybinka 170,50%, a w 2009 r. w gminie: Herby 125,31%. 

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2008 i 2009 r. w następujących 

gminach: Koprzywnica 167,42% i 178,68%, oraz Łambinowice 217,48% i 200,02%. 

Najniższe wartości udziału zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwotach 

dochodów z tego podatku, nieprzekraczające nawet 3%, stwierdzono: 

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2008 roku: Suwałki 2,99%, Stoczek 

Łukowski 2,10 % ,Głogówek 2,19%, i w 2009 r.: Józefów n/Wisłą 2,73%, Stoczek 

Łukowski 1,90%, 

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2008 r.: Szczerców 0,01%, Chłopice 

0,22%, Bojanów 0,85%, Ciechocinek 1,05%, w 2009 r.: Szczerców 0,00%, Chłopice 

0,00%, Bojanów 0,00%, Sejny 0,80%, Borki 1,46%. 
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Źródło: ustalenia kontroli koordynowanej RIO zawarte w formularzach WP-1. 

 

Na kwoty zaległości podatkowych, które powodują znacząco wysoki udział tych 

zaległości w dochodach podatkowych, składają się skumulowane zaległości z lat ubiegłych 

dotyczące najczęściej dużych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Trudna 

sytuacja finansowa tych podatników oraz fakt, że często pozostają postawione w stan 

upadłości powodują, że windykacja i egzekucja nie przynosi zamierzonego efektu. 

 

2. Egzekucja zaległości podatkowych 

 

Dane zbiorcze zebrane w kontroli pozwoliły na ustalenie podstawowych wskaźników 

obrazujących stan zaległości powstałych w latach wcześniejszych, poprzedzających lata 

objęte kontrolą, do zaległości ogółem, udział zaległości powstałych w roku objętym kontrolą 

do ogólnej kwoty zaległości, wartość procentową zaległości danego roku (wg stanu na dzień 

31 grudnia 2010 r.) objętą upomnieniami, tytułami wykonawczymi, wyegzekwowaną, 

umorzoną, objętą zastawem skarbowym i hipoteką, oraz relację zaległości powstałych w roku 

objętym kontrolą do zaległości z lat ubiegłych i relację zaległości objętych tytułami 

wykonawczymi do zaległości objętych upomnieniami. 

Średnie wartości wymienionych wskaźników przedstawia poniższa tabela. 
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Wyszczególnienie  
  

Zaległości danego roku  

objęte 
upomnieniami 

do dnia 31 
grudnia 2010 r. 

[w %] 

objęte tytułami 
wykonawczymi 

do dnia 31 
grudnia 2010 r. 

[w %] 

wyegzekwowane 
do dnia 31 

grudnia 2010 r. 

[w %] 

umorzone 

do dnia 31 
grudnia 2010 

r. 

[w %] 

objęte 
zabezpieczeniem 

hipotecznym i 
zastawem 

skarbowym do 
dnia 31 grudnia 

2010 r. 

[w %] 

Osoby fizyczne 2008 86,08 57,16 63,90 4,52 11,02 

Osoby fizyczne 2009 86,70 57,20 58,15 5,89 9,74 

Osoby prawne 2008 73,44 45,28 51,80 13,31 10,47 

Osoby prawne 2009 71,98 47,69 51,33 13,98 20,11 
Źródło: ustalenia kontroli koordynowanej RIO zawarte w formularzach WP-1 i WP-2. 

 

O podjętych działaniach egzekucyjnych i ich efektach informują nas wskaźniki 

zaległości powstałych w danym roku (2008 r. i 2009 r.), objętych do dnia 31 grudnia 2010 r. 

upomnieniami, tytułami wykonawczymi, wyegzekwowanymi, umorzonymi lub objętymi 

zastawem skarbowym i hipoteką. Wartości te pozwalają na ocenę realizacji ww. zadań 

windykacyjnych. 

 

Istotne dla oceny skuteczności prowadzenia windykacji zaległości podatkowych są 

przede wszystkim relacje zaległości podatkowych ogółem, w stosunku do których 

sporządzono upomnienia z wezwaniem do zapłaty, a następnie wystawiono tytuły 

wykonawcze.  

  

Źródło: ustalenia kontroli koordynowanej RIO zawarte w formularzach WP-1 i WP-2. 
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Jeżeli w przypadku objęcia upomnieniami zaległości podatkowych wskaźniki te 

osiągają poziom od 72% – 87 %, to w przypadku sporządzania tytułów poziom ten jest niższy 

i mieści się w przedziale 45% - 57%.  

Szczegółowe ustalenia kontroli dotyczące zaległości podatkowych danego roku objętych 

upomnienia z wezwaniem do zapłaty, podatników będących osobami fizycznymi, pozwalają 

stwierdzić, że w 59 gminach, w których stwierdzono zaległości: 

2008 rok 

- 100% zaległości zostało objęte upomnieniami w 27 jednostkach, 

- > 90 % zaległości zostało objęte upomnieniami w 14 jednostkach, 

2009 rok 

- 100% zaległości zostało objęte upomnieniami w 24 jednostkach, 

- > 90 % zaległości zostało objęte upomnieniami w 15 jednostkach. 

Upomnienia są ważnym elementem procedury egzekucyjnej i podstawą zapewnienia 

skutecznej windykacji. Terminowe wystawienie upomnienia jest po pierwsze wypełnieniem 

wymogu zawartego w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ale także 

oczywistym i bezpośrednim elementem „dyscyplinowania” podatników do rzetelnego 

uiszczania zobowiązań podatkowych. Konieczne jest stałe monitorowanie stanu zaległości 

podatkowych. Każda zbędna zwłoka w wysłaniu upomnienia może tworzyć negatywny obraz 

organu podatkowego w oczach podatników, a także prowadzić do celowego niepłacenia 

zobowiązań podatkowych w sytuacji, gdy obowiązek ten nie jest egzekwowany.  

W wyniku kontroli ustalono, że najniższe wskaźniki wystawiania upomnień wystąpiły: 

- w 2008 r. np. w gminach: Starachowice 32,59%, Zamość 39,06%, Kowary 22,37% , 

-  w 2009 r. np. w gminach: Łambinowice 46,07%, Oleszyce 47,76% . 

 

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu, przepisy o egzekucji 

w administracji nakładają na wierzyciela obowiązek wystawienia tytułów wykonawczych. 

Na podstawie wyników kontroli koordynowanej stwierdzono, że w latach 2008 - 2009 

tytułami wykonawczymi objęto 57% zaległości podatkowych osób fizycznych 2008 i 2009 

roku, oraz odpowiednio 45% i 48% zaległości podatkowych osób prawnych. 

Szczegółowe ustalenia kontroli w tym zakresie pozwalają stwierdzić, że wśród 59 gmin, w 

których stwierdzono zaległości podatkowe, w przypadku: 

- osób fizycznych w 2008 roku na wszystkie (100 %) zaległości podatkowe sporządzone 

zostały tytuły wykonawcze w 7 jednostkach, a w 2009 roku w 4 jednostkach, 
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- osób prawnych w 2008 r., jak i w 2009 r., na wszystkie (100 %) zaległości podatkowe 

zostały sporządzone tytuły wykonawcze w 4 jednostkach. 

Występują gminy, w których wskaźniki dotyczące sporządzania tytułów wykonawczych w 

odniesieniu do zaległości podatkowych, wyniosły poniżej 3%, np.: 

- osoby fizyczne w 2008 r.: Stawiszyn 0,00%, Wronki 0,00%; w 2009 r. Strzelno 0,00%, 

Stawiszyn 0,00%, Wronki 0,0%;  

- osoby prawne w 2008 r.: Koprzywnica 0,00%, Borki 0,00%, Nowe Miasto Lubawskie 

0,00%, Oleszyce 2,14%, Trzebnica 2,51%; Strzelno 2,78%, i w 2009 r. Radziejów 0,00%, 

Kościerzyna 0,00%, Sitkówka 0,90%, Borki 0,00%, Nowe Miasto Lubawskie 0,00%, 

Wronki 0,00%. 

 

Prawidłowo zorganizowana i funkcjonująca windykacja podatków powinna prowadzić w 

założeniu do skutecznego wyegzekwowania zaległości podatkowych. Wyniki kontroli 

koordynowanej pozwoliły na ustalenie, że w badanym okresie średni poziom 

wyegzekwowanych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniósł: 

- od osób fizycznych w 2008 roku - 58% i w 2009 roku - 64%,  

- od osób prawnych w 2008 roku - 51% i w 2009 roku - 52%.  

W badanej próbie jednostek, w których wystąpiły zaległości z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych, 100% zaległości wyegzekwowano w 6 gminach w 2008 

roku, i w 3 gminach w 2009 roku. W odniesieniu do osób prawnych 100% zaległości 

wyegzekwowano w 8 gminach w 2008 roku i w 7 gminach w 2009 roku.  

Wystąpiły także jednostki, w których wyegzekwowane kwoty zaległości podatkowych 

w podatku od nieruchomości stanowiły mniej niż 10% wszystkich zaległości, np.: 

- od osób fizycznych w 2008 r.: Koprzywnica 7,60%, Wyszków 5,74%; i w 2009 r.: 

Stoczek Łukowski 3,72%, Biskupiec 4,07%, Wyszków 6,70%; 

- od osób prawnych w 2008 r.: Zabłudów 3,00%, Radziejów 7,73%, Kościerzyna 9,38%, 

Zamość 3,04%, Sulejów 4,14%, i w 2009 r. Łazy 3,67%, Zamość 0,70%, Biskupiec 

4,46%, Wągrowiec 4,90%, Cybinka 5,14%. 
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VII. Uwagi końcowe 

 

 Wyniki przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe kontroli windykacji 

podatków na przykładzie podatku od nieruchomości uzasadniają ogólne stwierdzenie, że 

system windykacji podatków w gminach nie jest zadowalający. Przyczyny takiego stanu 

wynikają przede wszystkim z niedowładu organizacyjnego, braku systematyczności i 

konsekwencji w działaniach windykacji podatków, które prowadzą ograny podatkowe. 

Regionalne izby obrachunkowe, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, badają systematycznie realizację zobowiązań podatkowych przez gminy. 

Jednakże w wielu przypadkach kierownictwo kontrolowanych jednostek obiera niedbały lub 

nieskuteczny sposób wykonania przekazanych rekomendacji, który nie przyczynia się w 

należytym stopniu do wyeliminowania nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki 

finansowej. 

 Nie bez znaczenia pozostają również niedoprecyzowania i ograniczenia w zakresie 

sposobu, terminów i zasad windykacji podatków gminnych zawarte w obowiązujących 

przepisach prawa. Konieczną wydaje się analiza istniejącego ustawodawstwa, efektem której 

byłyby zmiany usprawniające i dostosowujące prawo o egzekucji podatków do charakteru 

działania i możliwości jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczące 

terminów podejmowania działań windykacyjnych. 

 

 

 

 

 

 



Wykaz gmin objętych kontrolą wg właściwości miejscowej RIO 
 

Lp. 
Regionalna Izba 

Obrachunkowa 
Kontrolowana gmina Typ gminy 

1 

Białystok 

Sejny  miejska 

2 Suwałki  miejska 

3 Zabłudów  miejsko - wiejska 

4 

Bydgoszcz 

Ciechocinek  miejska 

5 Lubicz  wiejska 

6 Radziejów  wiejska 

7 Strzelno  miejsko - wiejska 

8 

Gdańsk 

Kościerzyna  miejska 

9 Krynica Morska  miejska 

10 Stegna  wiejska 

11 Tczew  miejska 

12 

Katowice 

Chełm Śląski  wiejska 

13 Herby  wiejska 

14 Lubliniec  miejska 

15 Łazy  miejsko - wiejska 

16 

Kielce 

Koprzywnica  miejsko - wiejska 

17 Sitkówka  wiejska 

18 Starachowice  miejska 

19 Staszów  miejsko - wiejska 

20 

Kraków 

Grybów   wiejska 

21 Krzeszowice  miejska 

22 Sucha Beskidzka  miejska 

23 Trzebinia  miejsko - wiejska 

24 

Lublin 

Borki  wiejska 

25 Józefów n/Wisłą  miejsko - wiejska 

26 Stoczek Łukowski  wiejska 

27 Zamość  miejska 

28 

Łódź 

Biała Rawska  miejsko - wiejska 

29 Sulejów  miejska 

30 Szczerców  wiejska 
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31  Żychlin  miejsko - wiejska 

32 

Olsztyn 

Biskupiec  miejsko - wiejska 

33 
Nowe Miasto 

Lubawskie 
 miejsko - wiejska 

34 Świętajno  wiejska 

35 

Opole 

Głogówek  miejska 

36 Komprachcice  wiejska 

37 Łambinowice  wiejska 

38 Paczków  miejsko - wiejska 

39 

Poznań 

Stawiszyn  miejsko - wiejska 

40 Wągrowiec  miejska 

41 Wronki  miejska 

42 

Rzeszów 

Bojanów  wiejska 

43 Chłopice  wiejska 

44 Jasło  miejska 

45 Oleszyce  miejsko - wiejska 

46 

Szczecin 

Białogard  wiejska 

47 Łobez  miejsko - wiejska 

48 Sianów  miejsko - wiejska 

49 Świnoujście  miejska 

50 

Warszawa 

Gostynin  miejska 

51 Ostrów Mazowiecka  miejska 

52 Sochaczew  miejska 

53 Wyszków  miejska 

54 

Wrocław 

Czarny Bór  wiejska 

55 Góra  miejsko - wiejska 

56 Kowary  miejsko - wiejska 

57 Trzebnica  miejsko - wiejska 

58 

Zielona Góra 

Cybinka  miejsko - wiejska 

59 Gubin  wiejska 

60 Żagań  miejska 

 



Tab. 1  Dochody i zaległości podatkowe objęte kontrolą 

 

Wyszczególnienie Ogółem wartość objęta kontrolą  
Średnie wartości kontrolowanych 

jednostek 

1 2 4 

Dochody ogółem 2008 r. 2 480 040 968,56 zł  41 334 016,14    

Dochody ogółem 2009 r. 2 543 912 762,70 zł  42 398 546,05    

Dochody podatkowe 2008 r. 462 752 615,97 zł  7 712 543,60    

Dochody podatkowe 2009 r. 463 949 362,10 zł  7 732 489,37    

Dochody z podatku od nieruchomości 2008 r. 404 521 897,71 zł  6 742 031,63    

Dochody z podatku od nieruchomości 2009 r. 404 156 618,68 zł  6 735 943,64    

Zaległości z tytułu podatków lokalnych 2008 r. 79 696 988,91 zł  1 328 283,15    

Zaległości z tytułu podatków lokalnych 2009 r. 81 703 276,66 zł  1 361 721,28    

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 2008 r. 21 334 374,75 zł  355 572,91    

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne 2008 r. 46 943 198,66 zł  782 386,64    

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 2009 r. 22 317 826,48 zł  371 963,77    

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne 2009 r. 47 528 809,95 zł  792 146,83    

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - ogółem 2008 r. 68 277 573,41 zł  1 137 959,56    

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości - ogółem 2009 r. 69 846 636,43 zł  1 164 110,61    
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Tab. 2  Dane z zakresu windykacji należności podatkowych 

 

Regionalna izba 
obrachunkowa 

Kontrolowana gmina 

Średnia liczba dni od 
upływu terminu płatności 

do dnia wysłania 
upomnienia 

Średnia liczba dni od 
upływu terminu płatności 

(osoby prawne) lub 
wyznaczonego w 

upomnieniu do dnia 
przesłania tytułu 

wykonawczego (os. fiz.)  

Kwota nieobjęta 
windykacją do dnia 

31.12.2010 r. 

% kwoty zaległości 
podatkowych nieobjętych 

windykacją 

Osoby 
fizyczne 

Osoby 
prawne 

Osoby 
fizyczne 

Osoby 
prawne 

Osoby 
fizyczne 

Osoby 
prawne 

Osoby 
fizyczne 

Osoby 
prawne 

RIO w Białymstoku 

Zabłudów 31,49 46,16 18,05 16,86 424,00 0,00 10,00 0,00 

Sejny 265,07 275,60 274,12 273,08 3876,00 0,00 35,03 0,00 

Suwałki 0,16 24,03 6,46 119,98 0,00 379398,69 0,00 60,00 

RIO w Bydgoszczy 

Lubicz 0,00 0,00 70,02 111,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ciechocinek 90,98 5,07 187,66 58,72 7514,00 14060,00 74,78 13,33 

Radziejów 61,66 312,60 188,73 7,40 10824,00 27687,02 2,52 40,00 

Strzelno 61,66 312,60 188,73 7,40 10824,00 27687,00 2,52 40,00 

RIO w Gdańsku 

Kościerzyna 37,70 29,20 44,83 17,40 0,00 55968,26 0,00 35,00 

Krynica Morska 34,10 115,75 46,91 17,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stegna 2,01 17,49 4,95 66,60 0,00 11858,00 0,00 0,00 

Tczew 60,29 46,29 74,01 18,04 8091,00 140114,00 2,52 10,15 

RIO w Katowicach 

Lubliniec 0,00 0,00 32,95 89,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Herby 32,86 51,60 97,63 149,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łazy 325,00 316,13 88,64 84,38 10317,00 0,00 10,00 0,00 

Chełm Śląski 74,90 176,63 360,91 206,06 15107,85 9592,00 52,85 25,60 

RIO w Kielcach 

Koprzywnica 284,88 735,00 229,71 708,93 0,00 24997,00 0,00 59,86 

Sitkówka 120,59 76,04 222,38 148,96 1593,00 923,75 9,83 40,00 

Staszów 97,04 84,78 33,60 98,24 0,00 135713,00 0,00 30,80 

Starachowice 49,77 37,08 130,05 70,36 797,00 0,00 0,00 0,00 
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RIO w Krakowie 

Sucha Beskidzka 87,14 57,46 96,86 103,69 21070,00 97893,00 5,27 10,37 

Grybów 179,30 128,69 98,11 237,12 16169,00 0,00 6,41 0,00 

Trzebinia 60,62 33,75 62,45 47,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krzeszowice 45,45 72,67 59,53 99,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

RIO w Lublinie 

Borki 40,43 104,33 169,40 209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Józefów n/Wisłą 16,00 242,51 25,31 12,93 0,00 4310,00 0,00 50,00 

Zamość 14,95 9,55 14,31 11,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stoczek Łukowski 84,55 35,15 56,10 88,09 6,00 0,00 10,00 0,00 

RIO w Łodzi 

Szczerców 71,78 0,00 128,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Żychlin 62,66 58,75 157,50 197,42 0,00 492,00 0,00 5,26 

Sulejów 82,74 89,50 108,19 44,71 207,00 0,00 2,15 0,00 

Biała Rawska 0,00 15,22 63,13 118,21 0,00 48200,00 0,00 60,00 

RIO w Olsztynie 

Świętajno 89,95 66,28 135,14 55,69 6325,00 3769,85 17,50 80,00 

Nowe Miasto Lubawskie 19,71 11,15 15,85 73,45 0,00 31539,00 0,00 20,00 

Biskupiec 206,99 254,97 131,07 330,63 1801,00 9873,20 1,26 3,02 

RIO w Opolu 

Głogówek 34,02 51,20 19,43 5,80 654,75 0,00 7,49 0,00 

Komprachcice 75,37 34,32 88,06 59,86 140,00 0,00 1,21 0,00 

Łambinowice 62,44 29,49 161,24 63,57 0,00 114,00 0,00 20,00 

Paczków 242,51 135,13 73,55 295,48 10295,00 92138,00 6,43 27,08 

RIO w Poznaniu 

Wągrowiec 11,00 52,64 35,20 127,08 0,00 2432,00 0,00 4,14 

Stawiszyn 144,35 0,00 333,13 275,08 7463,00 82,80 39,31 1,06 

Wronki 78,34 30,34 406,57 26,48 3181,00 142717,60 4,72 90,20 

RIO w Rzeszowie 

Bojanów 188,90 27,56 192,36 27,56 1550,00 2457,33 45,10 20,00 

Chłopice 39,60 0,00 54,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jasło 5,29 108,36 167,06 78,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oleszyce 32,53 0,00 28,95 520,41 3822,00 81151,00 27,52 66,67 

RIO w Szczecinie 

Białogard 15,00 92,50 146,40 133,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Łobez 25,57 107,34 56,36 181,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sianów 30,09 55,13 110,75 43,85 0,00 3247,00 0,00 0,00 
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Świnoujście 27,95 79,96 128,78 69,52 25176,00 0,00 9,55 0,00 

RIO w Warszawie 

Gostynin 78,23 58,28 74,98 55,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostrów Mazowiecki 191,06 0,00 143,14 381,89 43178,00 728794,00 17,28 44,23 

Sochaczew 196,20 0,00 191,13 421,50 24689,60 110060,77 13,78 40,85 

Wyszków 238,79 0,00 131,71 429,21 375388,00 189700,80 29,08 46,71 

RIO we Wrocławiu 

Trzebnica 17,79 18,48 93,69 16,00 38622,00 0,00 7,50 0,00 

Czarny Bór 331,28 169,61 487,76 108,61 4102,00 2768,00 44,39 4,56 

Góra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kowary 0,00 126,16 84,84 154,79 3577,00 15997,00 3,08 9,83 

RIO w Zielonej 
Górze 

Żagań 46,27 0,00 203,73 166,78 1918,80 0,00 20,25 0,00 

Cybinka 31,00 39,18 21,50 75,28 0,00 3642,00 0,00 11,71 

Gubin 34,95 0,00 115,60 186,45 0,00 61795,00 0,00 41,68 

 



Tab. 3   Zestawienie danych zbiorczych jednostek objętych kontrolą 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Dochody ogółem 2008 r. 262818250 114658785 231497176 94533928 201516196 228943689 282662826 110561950 93249085 66122617 62199663 135211296 133084634 255590624 136086878 71303373 

Dochody ogółem 2009 r. 290882578 122499743 217370014 90429984 217837232 220851091 293260088 124110043 87964293 70559318 62881090 141392475 118120059 259168899 147822494 78763363 

Dochody podatkowe 
2008 r. 

33475444 19669813 35992191 22036295 46347452 43595350 26833712 28803462 12473241 16725131 14708570 27767958 56793789 42832852 20709764 13987593 

Dochody podatkowe 
2009 r. 

35691998 20694213 38242438 23439029 47025369 45687050 27621614 30513943 12876104 16368427 14949293 28900564 37854044 47126698 22125143 14833433 

Dochody  z podatku od 
nieruchomości 2008 r. 

30738708 17301814 32156907 20239560 42868155 40265623 23953906 21874565 10077530 11229060 11561879 24486512 51414439 37311773 17135862 11905607 

Dochody z podatku od 
nieruchomości 2009 r. 

32803698 18151966 34304389 21315259 43268166 42157282 24596943 23692984 10468625 11319167 11588679 25347401 32593967 41387672 18436134 12724288 

Zaległości z tytułu 
podatków lokalnych 

2008 r. 
2169879 2861500 10492654 4924650 7378169 6290183 3250393 2247467 2892464 6066894 2483864 3898403 4509892 10219791 6762742 3248044 

Zaległości z tytułu 
podatków lokalnych 

2009 r. 
2087482 2693362 8379568 6261073 7775259 6690206 3443495 2492565 2866812 7025338 2764275 3582830 4805227 11440351 6312629 3082804 

Zaległości z tytułu 
podatku od 

nieruchomości - osoby 
fizyczne 2008 r. 

547305 1575756 1701628 1747895 1930528 1400704 520720 688429 1161500 889667 701963 461253 1623703 2574465 1857816 1951043 

Zaległości z tytułu 
podatku od 

nieruchomości - osoby 
prawne 2008 r. 

1346326 599324 8508214 2834685 4627066 4299292 2481429 1011811 1204320 4597522 679978 2189792 2166723 5325795 3899721 1171199 
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Zaległości z tytułu 
podatku od 

nieruchomości - osoby 
fizyczne 2009 r. 

524329 1478416 1806125 1882152 2070372 1639605 610505 605208 1188753 1001134 776118 455922 1764758 3408135 1706029 1400265 

Zaległości z tytułu 
podatku od 

nieruchomości - osoby 
prawne 2009 r. 

1290710 626729 6249541 4080980 4832261 4476586 2561458 1294423 1183639 5163808 908564 2086829 2396617 5471875 3370713 1534077 

Zaległości z tytułu 
podatku od 

nieruchomości - 
ogółem 2008 r. 

1893631 2175080 10209842 4582580 6557594 5699996 3002149 1700240 2365820 5487189 1381941 2651045 3790426 7900260 5757537 3122242 

Zaległości z tytułu 
podatku od 

nieruchomości - 
ogółem 2009 r. 

1815039 2105145 8055666 5963132 6902633 6116191 3171963 1899631 2372392 6164942 1684682 2542751 4161375 8880010 5076742 2934342 

 


