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U C H W A Ł A    NR XVII/69/2021 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Zarządu Związku Gmin 

Wierzyca 

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 3, art. 73 ust.1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) art. 

229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 lit. a Statutu Związku Gmin 

Wierzyca (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 171) Zgromadzenie Związku Gmin 

Wierzyca uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę Skarżącego - Pana Z. Sz. z dnia 01.03.2021 roku, 

w przedmiocie uchylania się Zarządu Związku Gmin Wierzyca od udzielenia wyczerpujących 

informacji w sprawie podstaw uzasadniających obciążenie Pana Z. Sz. kosztami swojej 

działalności, niezwiązanej z przedmiotem zadań określonych w § 5. 1 Statutu Związku Gmin 

Wierzyca. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca do 

poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przekazanie kopii 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

§3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                              Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                  Grzegorz Piechowski 
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                                                                                                       Załącznik do uchwały nr XVII/69/2021 
                                                                                                              Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

                                                                                                                z dnia 26 marca 2021 r. 

 

 

 

 

Uzasadnienie  do  Uchwały  nr  XVII/69/2021 z dnia 26 marca 2021 r. 
 

Przedmiotowa uchwała podejmowana jest w związku ze skargą z dnia 01 marca 2021 r. 

skierowaną do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca przez Pana Z. Sz. - dalej Skarżącego. 

Skarżący w przedmiotowej skardze sformułował następujący zarzut: 
 

„Zarząd ZG Wierzyca uchyla się od udzielenia wyczerpujących informacji  w sprawie 

podstaw uzasadniających obciążenie jego osoby kosztami swojej działalności, niezwiązanej z 

przedmiotem zadań określonych w § 5.1 Statutu Związku Gmin Wierzyca”. 

 Z akt sprawy wynika, iż w ocenie Skarżącego Związek Gmin Wierzyca nie jest 

uprawniony do pobierania od Skarżącego kosztów upomnienia, czego wyrazem były pisma 

Skarżącego z dnia 19 października 2020 roku oraz z dnia 14 stycznia 2021 roku, jak również 

skarga na czynność egzekucyjną z dnia 04 października 2020r. 

 

Stan faktyczny sprawy: 

 Po stronie Skarżącego powstały zaległości w opłacaniu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W dniu 19.03.2020 r. zostało wystosowane do Skarżącego 

upomnienie  Nr UP/1472/2020/PB, które zostało doręczone w dniu 23.03.2020 r. Po 

otrzymaniu upomnienia, dnia 29.03.2020 r. Skarżący wysłał wiadomość na skrzynkę mailową 

pracownika działu finansowego, w której prosił o wskazanie podstawy prawnej dotyczącej 

naliczenia kosztów upomnienia. Dnia 30.03.2020 r. Skarżący otrzymał odpowiedź na maila z 

dnia 29.03.2020 r. W mailu tym wskazano podstawę prawną oraz mechanizm rozliczania 

opłat, jeśli występują zaległości. Wskazano również, iż w przypadku kiedy następuje 

zaległość ZGW wystawia upomnienie, którego koszt pokrywa Skarżący i za każdym razem 

jest to 11,60 zł.  W związku z nieopłaceniem całkowitej należności ujętej w upomnieniu Nr 

UP/1472/2020/PB w dniu 27.07.2020 r.-Zarząd Związku Gmin Wierzyca wystawił tytuł 

wykonawczy nr TYT.3160.1633.2020.PB na Skarżącego, kierując sprawę do odpowiedniego 

organu egzekucyjnego, zgodnie z miejscem zamieszkania Skarżącego w celu wszczęcia 

egzekucji administracyjnej. W dniu 20.10.2020 r. do biura Związku Gmin Wierzyca wpłynęło 

pismo Skarżącego z prośbą o przedłożenie dokumentów mających na celu wskazanie 

podstawy do naliczania kosztów upomnienia. Niemal jednocześnie, bo w dniu 23.10.2020 r. 

do biura Związku Gmin Wierzyca wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w 

Starogardzie Gdańskim dot. zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

zgłoszonych przez Skarżącego. Przedmiotowe zarzuty dotyczyły egzekucji prowadzonej na 

podstawie wyżej wskazanego tytułu egzekucyjnego, a skupiały się na braku (o ocenie 

Skarżącego) podstawy prawnej do obciążania Go kosztami upomnienia. W dniu 30.10.2020 r. 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca wydał postanowienie w sprawie zarzutów na tytuł 
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wykonawczy nr TYT.3160.1633.2020.PB, w którym uwzględniono również odpowiedź na 

pismo Skarżącego z dnia 19.10.2020 r. (data odbioru postanowienia przez Skarżącego: 

3.11.2020 r.). W uzasadnieniu postanowienia Organ wskazał ponownie podstawy prawne do 

naliczania kosztów upomnienia w przypadku konieczności jego dostarczenia. Skarżący, 

pomimo pouczenia Go o takiej możliwości,  nie zażalił się na przedmiotowe postanowienie. 

 W dniu 14.01.2021 r. do biura Związku Gmin Wierzyca wpłynęło pismo Skarżącego  

w którym to stwierdził On, iż Jego pismo z dnia 19.10. 2020 roku pozostało bez rozpoznania i 

że ponawia żądania w nim sformułowane. Organ po skompletowaniu żądanych i posiadanych 

dokumentów odpowiedział na przedmiotowe pismo w dniu 12.03.2021 r., jednocześnie 

wyjaśniając istotę , zasady oraz podstawy działalności ZGW oraz po raz trzeci podstawy do 

naliczania kosztów upomnienia w przypadku konieczności wezwania Skarżącego do zapłaty 

powstałych po Jego stronie zaległości. 

 W dniu 09.03.2021 r. do biura Związku Gmin Wierzyca wpłynęło pismo Wojewody 

Pomorskiego przekazujące skargę Skarżącego na działanie Zarządu Związku Gmin Wierzyca, 

polegające na uchylaniu się Zarządu Związku Gmin Wierzyca od udzielenia wyczerpujących 

informacji w sprawie podstaw uzasadniających obciążenie Pana Z. Sz. kosztami swojej 

działalności, niezwiązanej z przedmiotem zadań określonych w § 5. 1 Statutu Związku Gmin 

Wierzyca. Skarżący w swojej skardze wskazał również, iż Organ nie odpowiada na Jego 

pisma. 

Ocena skargi: 

 Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. 

 Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, iż niezadowolenie Skarżącego wynika przede 

wszystkim z faktu, iż został na niego nałożony obowiązek opłacenia kosztów każdego 

otrzymanego upomnienia, wynikającego z bezsprzecznego w sprawie faktu powstania po 

stronie Skarżącej zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Swoje zarzuty oraz niezadowolenie z przedmiotowego faktu Skarżący werbalizował 

wielokrotnie w swoich pismach oraz mailu, na które to zarzuty Organ nie pozostawał bierny. 

Wskazać należy, iż stanowisko Organu wraz z odpowiednią argumentacją, wywodem 

logicznym oraz podstawami prawnymi Skarżący otrzymał w mailu z dnia 30.03.2020 r., 

niezaskarżonym postanowieniu z dnia  30.10.2020 r. oraz w piśmie z dnia 12.03.2021 r. W 

przedmiotowych wyjaśnieniach starano się w sposób jak najbardziej dostępny wyjaśnić 

Skarżącemu, iż w przypadku posiadania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, Organ obowiązany jest uruchomić wskazaną w przepisach prawa 

procedurę zmierzającą do ich wyegzekwowania. Procedura ta jest ustalona nie przez ZGW, a 

ustawodawcę, łącznie z kwotą stanowiącą koszt rzeczonego upomnienia. 

 Wskazać należy, iż we wszystkich wymienionych powyżej pismach Zarząd 

przedstawiał Skarżącemu podstawy prawne oraz nawet mechanizm obliczania zaległości 

skutkujący koniecznością wystawienia upomnienia. W takiej natomiast sytuacji obiektywnie 

nie może być mowy o zarzucanym uchylaniu się od udzielenia wyczerpujących informacji  w 

sprawie podstaw uzasadniających obciążenie jego osoby kosztami swojej działalności, 

niezwiązanej z przedmiotem zadań określonych w § 5.1 Statutu Związku Gmin Wierzyca. 

 Zrozumiałe może być niezadowolenie Skarżącego z faktu konieczności 

każdorazowego ponoszenia kosztu wystawionego upomnienia oraz z treści odpowiedzi 
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Zarządu ZGW wskazującej podstawy do takiej konieczności, jednakże z drugiej strony 

Skarżący musi brać pod uwagę konsekwencje wynikające z opóźniania się w płatnościach z 

tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Konsekwencjami ustalonymi ustawowo, nie 

przez ZGW. Wskazać należy, iż nie można mówić o uchylaniu przez Organ od odpowiedzi na 

pytanie zadane przez Skarżącego w sytuacji, kiedy odpowiedź jest udzielana, jednak nie 

satysfakcjonuje Skarżącego. W przedmiotowej sprawie odpowiedź została Skarżącemu 

udzielona i to parokrotnie. 

W świetle powyższych ustaleń skargę Skarżącego z dnia 01 marca 2021 roku w 

przedmiocie zarzutu uchylania się Zarządu Związku Gmin Wierzyca od udzielenia 

wyczerpujących informacji  w sprawie podstaw uzasadniających obciążenie jego osoby 

kosztami swojej działalności, niezwiązanej z przedmiotem zadań określonych w § 5 pkt 1 

Statutu Związku Gmin Wierzyca należało uznać za oczywiście  bezzasadną. 

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 


