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                                                                                                        Załącznik do uchwały nr V/22/2019  

                                                                                                              Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

                                                                                                                z dnia 04 września 2019 r. 

 

UZASADNIENIE  DO  UCHWAŁY  NR  V/22/2019 z dnia 04.09.2019 r. 
 

Przedmiotowa uchwała podejmowana jest w związku ze skargą z dnia 14 lipca 2019 r. 

skierowaną do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca przez Panią A. G. - dalej Skarżącą 

w przedmiocie zarzutu: 

 

„nienależytego, naruszającego zasadę praworządności postępowanie Przewodniczącego 

Zarządu Związku Gmin Wierzyca, polegające na bezzasadnym przyjęciu w piśmie z dnia 

05.07.2019 r. (DO.6231.1.103.2019.GL) iż: 

1) 14 dniowy termin złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy liczyć od 

momentu złożenia takiego oświadczenia w jednostce organizacyjnej Związku Gmin 

Wierzyca, podczas gdy zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 kodeksu postępowania 

administracyjnego (dalej kpa) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem pismo zostano nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

2) deklaracja złożona w dniu 28 lipca 2019 r. „nie została w pełni wypełniona. Nie 

wypełniono części B oraz części C deklaracji”. W części D deklaracji w tym 

przypadku w poz. 38 należy wpisać 0.00” podczas gdy zgodnie z pouczeniem nr 3 

zawartym w deklaracji DO-3 stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały nr 

XXIV/120/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 września 2017 r.  

w przypadku zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty z powodu 

przeniesienia własności nieruchomości powodującej zmianę właściciela 

nieruchomości nie wypełnia się w części B poz. 7-8 oraz części C1 i D, 

3) uznaniu, iż przeniesienie własności nieruchomości nie stanowi podstawy do ustania 

obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym 

samym „nie wywołuje skutków prawnych” podczas gdy sama deklaracja DO-3 

stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/120/2017 Zgromadzenia Związku 

Gmin Wierzyca z dnia 29 września 2017 r. przewiduje w części A poz. 6 pkt 4 taką 

możliwość.” 

 

Z akt sprawy wynika, że w przedmiotowej sprawie do Biura Związku Gmin Wierzyca 

wpłynęło w dniu 01.07 2019 r. pismo Skarżącej z dnia 27.06.2019 r. – oświadczenie o ustaniu 

obowiązku uiszczania opłaty z powodu przeniesienia własności nieruchomości. Skarżąca 

niniejszym pismem informuje, że w dniu 13.06.2019 r. sprzedała nieruchomość (dom 

letniskowy) co zdaniem Skarżącej skutkuje ustaniem obowiązku uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Do pisma Skarżąca dołączyła stosowną deklarację o wysokości 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przypadku deklarację DO-3 dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W związku z korespondencją Skarżącej, Biuro Związku przy pomocy, którego Zarząd 

realizuje swoje zadania, w przedmiotowej sprawie podjęło stosowne czynności wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa. W wyniku tych czynności ustalono, że wg stanu na dzień 

rozpatrywania sprawy dla przedmiotowej nieruchomości obowiązywała deklaracja 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona przez Skarżącą 

w dniu 18.10.2018 roku, wg której Skarżąca deklarowała wykorzystywanie nieruchomości 

jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i wnoszenie zryczałtowanej 

rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 260 zł, płatnej 

w dwóch ratach po 130 zł, pierwszą ratę do 25 maja, a drugą do 25 września każdego roku. 

Na dzień rozpatrywania sprawy, opłata za rok 2019 była uiszczona w wysokości pierwszej 

raty (tj. 130 zł w dniu 07.06.2019 r.). W związku z informacją o zmianie właściciela 

nieruchomości, która to nastąpiła w trakcie roku  podatkowego (tj. 13.06.2019 r.), dla którego 

w dniu 1 stycznia powstało zobowiązanie z tytułu opłaty rocznej (ryczałtowa stawka roczna) 

należało wyjaśnić Skarżącej wszelkie okoliczności sprawy towarzyszące takiej zmianie. 

W tym celu do Skarżącej wystosowano pismo informacyjne DO.6231.1.103.2019.GL z dnia 

05.07.2019 r. W piśmie tym wyjaśniono Skarżącej między innymi: zasady składania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zasady 

dokonywania zmian wcześniej złożonych deklaracji oraz wyjaśniono istotę i cechę 

ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Poinformowano także, że deklaracja Skarżącej z dnia 28.06.2019 r. (data wpływu 01.07.2019 

r.) złożona w związku ze sprzedażą nieruchomości (która miała miejsce w dniu 13.06.2019 r.) 

nie znosi obowiązku uiszczenia przez Skarżącą całej stawki opłaty za rok 2019, 

w omawianym przypadku nie znosi drugiej raty opłaty w wysokości 130 zł płatnej w terminie 

do 25 września 2019 roku. Inaczej mówiąc, wspomniana deklaracja Skarżącej (z dnia 

28.06.2019 r.) odniesie skutek w zakresie zniesienia obowiązku ponoszenia przez nią opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od roku 2020. Należy stwierdzić, że 

pismo DO.6231.1.103.2019.GL z dnia 05.07.2019 r. nie nakłada żadnego obowiązku na 

Skarżącą, jak wspomniano wyżej jest pismem o charakterze informacyjnym. Ustalono, że 

w treści skierowanego do Skarżącej pisma uwzględniono także zagadnienia wymagające 

wyjaśnienia wynikające z wcześniej przeprowadzonej rozmowy telefonicznej Skarżącej 

z inspektorem prowadzącym sprawę. W odpowiedzi na pismo DO.6231.1.103.2019.GL z dnia 

05.07.2019 r. Skarżąca wniosła skargę na działania Przewodniczącego Zarządu Związku 

Gmin Wierzyca, która to stanowi przedmiot niniejszej uchwały. Wraz ze skargą Skarżąca 

przekazała kopie dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty (za 2019 r.) w dniu 

07.06.2019 r. pierwszej raty w kwocie 130 zł oraz w dniu 09.07.2019 r. drugiej raty w kwocie 

130 zł. Ustalono także, że deklaracja Skarżącej o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z dnia 28.06.2019 roku wprowadzona została do systemu 

informatycznego gospodarki odpadami w Biurze Związku, zgodnie z obowiązującymi 

zasadami, co potwierdza wygenerowany i skierowany do Skarżącej dokument zatytułowany 

„Potwierdzenie wpływu deklaracji DO-3”.  
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Uwzględniając powyższe ustalenia, odnosząc się do zarzutów Skarżącej przedstawionych:  

 w pkt 1: nie stwierdza się w piśmie DO.6231.1.103.2019.GL z dnia 05.07.2019 r. 

a tym samym w działaniach Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wierzyca, 

kwestionowania skuteczności złożonego oświadczenia Skarżącej z dnia 27.06.2019 r. 

dotyczącego ustania obowiązku uiszczania opłaty z powodu przeniesienia własności 

nieruchomości. Przedstawioną tezę Skarżącej uznaje się za błędną interpretację pisma.  

 w pkt 2: w piśmie do Skarżącej podano, że deklaracja Skarżącej nie została w pełni 

wypełniona (nie wypełniono części „B” oraz części „C”, a w części „D” w poz. 38 

należało wpisać „0.00”) jest to mylna ocena – do poprawności złożonej deklaracji 

wystarczyło uzupełnić ją o część „C”. Omyłkę uznaje się za nieistotną w kontekście 

rozpatrywanej sprawy w przedmiocie kierowanych zarzutów. 

 w pkt 3: nie stwierdza się w piśmie DO.6231.1.103.2019.GL z dnia 05.07.2019 r. 

a tym samym w działaniach Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wierzyca 

„uznania, iż przeniesienie własności nieruchomości nie stanowi podstawy do ustania 

obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym samym 

nie wywołuje skutków prawnych”, co wykazano powyżej. Przedstawioną tezę 

Skarżącej uznaje się za błędną interpretację pisma.  

 

W świetle powyższych ustaleń skargę Skarżącej z dnia 14 lipca 2019 roku 

w przedmiocie zarzutu nienależytego, naruszającego zasadę praworządności 

postępowanie Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wierzyca należało uznać za 

bezzasadną, nie kwestionując przy tym uwag Skarżącej w związku z mylną oceną 

poprawności złożonej przez nią deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z dnia 28.06.2019 r. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach - w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, określone prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie 

aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku, co oznacza, że związek 

międzygminny w przypadku powierzenia mu zadań gmin staje się swoistym substytutem 

gminy. Uchwały w zakresie powierzonych Związkowi zadań podejmuje Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca. 

Przedmiot spraw regulowanych niniejszą uchwałą należy do zadań powierzonych do 

realizacji Związkowi Gmin Wierzyca. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Pouczenie: 

 W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną 

i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez 

wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 

skarżącego (art. 239 § 1 k.p.a.). 
 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji 

                                                                                                      Skarg, Wniosków i Petycji 

                                                                                                     Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                        Marek Zimakowski 


