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Dot. interpelacji w sprawie efektywności windykacji poszczególnych podatków stanowiących 
dochód Gminy Miasto Zgierz. 

W Gminie Miasto Zgierz zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych i od osób prawnych, podatku od środków transportowych oraz łącznym 
zobowiązaniu pieniężnym(podatek rolny, leśny i od nieruchomości). 

Windykacja podatków odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 1178 z 
późn.zm). Na podstawie przepisów tejże ustawy na wierzycielu spoczywa obowiązek 
wystawienia tytułu wykonawczego i przesłania go do właściwego miejscowo- ze względu na 
adres zamieszkania lub siedzibę dłużnika - urzędu skarbowego. Egzekucja należności zależy 
wyłącznie od możliwości i skuteczności pracy urzędów skarbowych. Wierzyciel jakim jest 
organ podatkowy może na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 
2001 r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji, w przypadku powstania zaległości podatkowej wystawić upomnienie. Dopiero 
kiedy dłużnik nie reaguje na doręczone upomnienie można wystawić tytuł wykonawczy. W 
przypadku podatku od środków transportowych zamiast upomnienia wystawiana jest 
decyzja określająca zaległość, której niewykonanie powoduje wystawienie tytułu 
wykonawczego do urzędu skarbowego. 

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza oprócz działań egzekucyjnych prowadzi 
również postępowania zabezpieczające w postaci wpisu hipotek przymusowych. W okresie 
od 2010 r. do I półrocza 2012 roku zabezpieczono kwotę 2.860.514,00 zł. Prowadzone są 
sądowe postępowania egzekucyjne z nieruchomości dłużników na kwotę 3.667.000,00 zł. 
oraz 67 postępowań z powództwa cywilnego na podstawie nakazów zapłaty. Tam, gdzie 
postępowanie jest bezskuteczne podejmowane są czynności zmierzające do dalszych zajęć 
nieruchomości dłużników i sprzedaży licytacyjnej. 
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W latach 2010, 2011 i I półroczu 2012 roku wyegzekwowane środki przedstawiały się 
następująco: 

Podatek od nieruchomości osób fizycznych 

L p Podjęte czynności 
egzekucyjne 

2010 r. 2011 r. 1 połowa 2012 r. 

1. - liczba wysłanych upomnień 
- na kwotę 
- środki wyegzekwowane 

4255 szt. 
1.460.171,20 zł 
1.066.589,08 zł 
tj. 73,05% 

4860 szt. 
1.524.111,59 zł 
1.118.198,59 zł 
tj.73,37% 

1355 szt. 
675.249,77 zł 
249.717,88 zł 
tj. 36,98% 

2. - liczba wysłanych tytułów 
- na kwotę 
- środki wyegzekwowane 

1939 szt. 
525.268,35 zł 
272.802,05 zł 
tj.51,93% 

1805 szt. 
482.504,16 zł 
285.647,54 zł 
tj.59,20% 

749 szt. 
277.307,13 zł 
79.323,39 zł 
tj.28,60% 

Podatek od nieruchomości osób prawnych 

L p Podjęte czynności 
egzekucyjne 

2010 r. 2011 r. 1 połowa 2012 r. 

1. - liczba wysłanych upomnień 
- na kwotę 
- środki wyegzekwowane 

176 szt. 
1.167.606,20 zł 
635.700,30 zł 
tj.54,44% 

142 szt. 
1.262.884,20 zł 
455.276,92 zł 
tj.36,05% 

16 szt. 
272.668,00 zł 
44.904,42 zł 
tj.16,47% 

2. - liczba wysłanych tytułów 
- na kwotę 
- środki wyegzekwowane 

52 szt. 
401.607,10 zł 
84.965,48 zł 
tj. 21,16% 

56 szt. 
195.754,00 zł 
125.190,13 zł 
tj. 63,95% 

49 szt. 
711.987,20 zł 
7.784,09 zł 
tj. 1,09% 

Podatek od środków transportowych 

L p Podjęte czynności 
egzekucyjne 

2010 r. 2011 r. 1 połowa 2012 r. 

1. - liczba wysłanych decyzji 
określających zaległość 
- na kwotę 

151 szt. 

27.340,65 zł 

121 szt. 

50.314,12 zł 

57 szt. 

25.311,00 zł 

2. - liczba wysłanych tytułów 
- na kwotę 
- środki wyegzekwowane 

74 szt. 
105.086,50 zł 
80.721,80 zł 
tj. 76,81% 

103 szt. 
128.246,60 zł 
78.816,43 zł 
tj.61,46% 

50 szt. 
73.964,00 zł 
46.358,00 zł 
tj.62,68% 



Łączne zobowiązanie pieniężne 

Lp Podjęte czynności 
egzekucyjne 

2010 r. 2011 r. 1 połowa 2012 r. 

1. - liczba wysłanych upomnień 
- na kwotę 
- środki wyegzekwowane 

386 szt. 
75.782,00 zł 
36.821,10 zł 
tj.48,59% 

416 szt. 
79.702,20 zł 
39.126,40 zł 
tj. 49,09% 

107 szt. 
28.776,00 zł 
8.691,20 zł 
tj. 30,20% 

2. - liczba wysłanych tytułów 
- na kwotę 
- środki wyegzekwowane 

157 szt. 
34.529,90 zł 
5.457,10 zł 
tj. 15,80% 

164 szt. 
51.391,10 zł 
19.432,90 zł 
tj.37,81% 

72 szt. 
23.398,60 zł 
5.966,20 zł 
tj. 25,50% 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że duży procent zaległych wpłat 
dokonywanych jest przez osoby fizyczne w podatkach na podstawie wystawianych przez 
pracowników służb finansowych upomnień. Natomiast w przypadku podatku od 
nieruchomości od osób prawnych wystawienie tytułu wykonawczego daje większą 
możliwość ściągnięcia zaległego podatku. W porównaniu 2010 r. do roku 2011 wyraźnie 
wzrósł procent ściągniętych przez urzędy skarbowe zaległości od osób prawnych. Realizacja 
zaległości przez urzędy skarbowe jest uwarunkowana wieloma czynnikami, między innymi 
ograniczoną liczbą komorników oraz kolejnością ściąganych należności. Urzędy skarbowe 
mają obowiązek w pierwszej kolejności egzekwować długi wobec Skarbu Państwa. Często też 
informują, że nie ma możliwości wyegzekwowania zaległości ze względu na brak majątku 
dłużnika lub niemożność ustalenia jego miejsca pobytu. Liczba wystawianych do urzędów 
skarbowych tytułów wykonawczych nie ma przełożenia wprost na kwoty wyegzekwowanych 
zaległości. W ostatnich latach największy procent ściągalności występował w podatku od 
środków transportowych, a najmniejszy w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. 
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