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Załącznik do uchwały nr IX/36/2020  

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

 

 

UZASADNIENIE  DO  UCHWAŁY  NR  IX/36/2020 z dnia 31.01.2020 r. 
 

Przedmiotowa uchwała podejmowana jest w związku ze skargą z dnia 07 stycznia 

2020 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 : 

1) wystawieniu Zawiadomienia z dnia 11 grudnia 2019 r. (znak sprawy: 

DF.3139.4.1021.2019.GL) o zmianie wysokości ryczałtowej stawki opłaty od 2020 

roku, za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za rok od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy, w stosunku do Skarżącej, która pisemnie 

oświadczyła Związkowi Gmin Wierzyca w dniu 28 czerwca 2019 r. (data wpływu 01 

lipca 2019 r.), iż przeniosła własność nieruchomości, 

2) przesyłaniu do Skarżącej sprzecznych ze sobą zawiadomień i pouczeń tj. w pismach z 

dnia 05 lipca 2019 r. (znak sprawy: DO.6231.1.103.2019.GL) oraz Zawiadomieniu z 

dnia 11 grudnia 2019 r. (znak sprawy: DF.3139.4.1021.2019.GL), 

3) kwestionowaniu uzasadnienia do uchwały nr V/22/2019 z dnia 04 września 2019 r. 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Gmin Wierzyca, 

4) próbie doprowadzenia Skarżącej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez 

bezpodstawne wezwanie Skarżącej w Zawiadomieniu z dnia 11 grudnia 2019 r. (znak 

sprawy: DF.3139.4.1021.2019.GL) do uiszczenia kwoty 169 zł tytułem opłaty 

ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek 

bankowy Związku Gmin Wierzyca, 

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

obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym 

samym nie wywołuje skutków prawnych, 

6) narażeniu Skarżącej na zbędne koszty i utratę czasu związane z prowadzeniem 

niniejszej korespondencji. 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 6 września 2019 r. zmian do ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należało dostosować 

przepisy prawa miejscowego do przepisów zawartych w zmienionej ustawie.  

Na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), w dniu 4 listopada 2019 r. Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca podjęło uchwałę Nr VII/27/2019 określającą wysokości ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 5369), obowiązującą 

od 01 stycznia 2020 r. 
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W związku z powyższym Związek Gmin Wierzyca został zobowiązany 

do zawiadomienia wszystkich właścicieli ww. nieruchomości, którzy posiadali złożone 

aktywne deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o zmianie wysokości tej opłaty obowiązującej od 01 stycznia 2020 r.  

W dniu generowania zawiadomień do właścicieli nieruchomości w systemie 

informatycznym, skarżąca posiadała aktywną deklarację naliczającą opłatę ryczałtową. 

Ponieważ złożona przez Panią A. G. deklaracja nie wywołująca skutków naliczenia opłaty 

ryczałtowej posiada moc obowiązującą dopiero od dnia 01 stycznia 2020 r. – takie 

zawiadomienie zostało również skierowane do skarżącej. Jeżeli skarżąca miała świadomość, 

iż złożona przez nią deklaracja tzw. „zerowa” posiada moc obowiązującą od dnia 01 stycznia 

2020 r. należało uznać, iż skierowane do niej zawiadomienie nie będzie dotyczyło 

nieruchomości, której była właścicielem. 

 

W świetle powyższych ustaleń skargę Skarżącej z dnia 7 stycznia 2020 roku 

w przedmiocie zarzutu nienależytego, naruszającego zasadę praworządności 

postępowanie Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wierzyca należało uznać za 

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.).  

 

                                                                                                     

 

 


