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Dotyczy: pisma nr NTE/4479/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.   

 

 

 

 

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, w odpowiedzi na pismo  
nr NTE/4479/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania zwolnienia właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia  
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348) w części 1/5 opłat określonych 
w § 2 na każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkałego na nieruchomości zawartego w § 4 
ust. 2 uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, 
podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie znak PD-01-7.3139.919.2018.KM z dnia  
26 listopada 2020 r.  

Zgodnie z art.  272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1325) organy podatkowe pierwszej instancji, dokonują czynności sprawdzających, 
mających na celu m.in.: 

1) sprawdzenie terminowości: 

a) składania deklaracji, 

b) wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; 

2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1; 

3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności  
z przedstawionymi dokumentami. 

Stosownie do art.  274 ww. ustawy w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy 
rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi 
wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień: 
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1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana 
wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty 
nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 
5000 zł; 

2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych 
wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się  
w wątpliwość. 

Stąd, w razie stwierdzenia braku poprawności złożonych deklaracji  o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wobec Spółdzielni wszczęte postępowanie,  
a następnie po jego przeprowadzeniu, Prezydent Miasta Krakowa decyzją określi wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodną ze stanowiskiem tut. organu (art. 6o ust. 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Dodać również można, iż stosownie do art. 10 ust.  2b ww. ustawy – kto wbrew obowiązkowi 
określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny. Do nałożenia kary grzywny w drodze mandatu 
karnego na terenie Gminy Miejskie Kraków uprawniona jest Straż Miejska Miasta Krakowa.  

Z uwagi na powyższe, należy złożyć prawidłowe deklaracje w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiących zasób mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia”.  

Ponadto, Spółdzielnia Mieszkaniowa może również zwrócić się w przedmiotowej sprawie  
z wnioskiem o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.  
Na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.  

Podaję link do procedury PD-8: 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=PD-8 

Z poważaniem, 

Przemysław Michniak-Woyda 

Kierownik Referatu 

w Wydziale Podatków i Opłat 

/podpisano elektronicznie/ 

 

Sprawę prowadzi: 

Katarzyna Mróz 

Inspektor 

tel. 12 616 9734 

Otrzymują: 

1. Adresat, 
2. aa. 
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