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UCHWAŁA NR LXXIII/353/2021  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"  

z dnia 13 grudnia 2021 r.  

w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana L.M. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za 

bezzasadną.  

Na podstawie art. 18b ust. 1 w zw. z art. 69 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:  

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg i Wniosków Zgromadzenie uznaje wniesioną w dniu 

02.11.2021 r. skargę na przewlekłe załatwienie sprawy z zainicjowanej pismem z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

oraz nierozliczenia wpłat dokonanych w sierpniu 2021 roku na rachunek bankowy ZM GOAP za bezzasadną.  

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Zgromadzenia zawiadomi Skarżącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

    

Przewodniczący  
Zgromadzenia  Związku 

Międzygminnego   
"Gospodarka Odpadami   

Aglomeracji Poznańskiej"  
  

  

Tomasz Robert Zwoliński  
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UZASADNIENIE  

  

W dniu 02 listopada 2021 roku wpłynęła do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” skarga złożona przez Pana L.M. na przewlekłe załatwienie sprawy  z zainicjowanej 

pismem z dnia 28 kwietnia 2021 roku oraz nierozliczenia wpłat dokonanych w sierpniu 2021 roku na rachunek 

bankowy ZM GOAP.  

Po rozpoznaniu skargi przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji ZM GOAP ustalono co następuje.   

Ustalenia faktyczne:  

W przedmiotowej sprawie dokonano następujących ustaleń:  

  

Skarżący złożył do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości:  
- ul. Brzozowa 3, Kostrzyn – data złożenia pierwszej deklaracji 2013-05-29, deklaracja obowiązuje od 

dnia 1 lipca 2013 r. Deklaracja pierwotnie złożona na 5 osób, zmniejszenie do 1 osoby nastąpiło z dniem 1 

maja 2018 r.  

- ul. Glinka Duchowna – data złożenia pierwszej deklaracji 2018-04-16, deklaracja obowiązuje od dnia 

1 maja 2018 r. Deklaracja pierwotnie złożona na 4 osoby, zmniejszenie do 3 osób z datą 1 październik 2021 

r.(data wpływu omawianej deklaracji 04.10.2021 r.)  

Odnosząc się do twierdzenia Strony jakoby deklaracja dot. nieruchomości położonej przy ul. 

Brzozowej 3 w Kostrzynie została złożona przez Pana L.M. nie znajduje odzwierciedlenia w złożonych do ZM 

GOAP dokumentach – brak wpływu deklaracji złożonej przez osobę o wskazanym w skardze numerze pesel, 

brak innych deklaracji na przedmiotowy adres.   

Jednocześnie odnosząc się do wskazanego przez Stronę faktu złożenia deklaracji zmniejszającej 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod koniec 2020 roku należy wskazać, iż 

Związek odnotował przesyłkę skierowaną pocztą tradycyjną na adres siedziby Związku w dniu 10 listopada 

2020 r. Jednakże przedmiotowa przesyłka zawierała jedynie oświadczenie woli w zakresie zmiany adresu do 

korespondencji z adresu Brzozowa 3 , Kostrzyn na adres Dolna 3, Glinka Duchowna (pismo zawierało omyłkę 

– zamiast Dolna wpisano Dojna – zmiana została wprowadzona do systemu z uwzględnieniem poprawnej 

nazwy). Przesyłka zawierała jedną kartkę, brak druku deklaracji oraz brak informacji co do zmiany liczby osób 

na nieruchomości.    

W dniu 30 kwietnia 2021 r. odnotowano wpływ pisma datowanego na 28.04.2021 r. dotyczącego 

prośby o przedstawienie informacji o wpłatach, które zostały zaksięgowane na indywidualnym koncie 

podatkowym Strony w celu wyjaśnienia powstałej niedopłaty. W dniu 5 maja 2021 r. została udzielona 

Stronie odpowiedź pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ww. piśmie.  

W dniu 18 maja 2021 r. odnotowano wpływ pisma skierowanego przez Stronę w odpowiedzi na 

otrzymane upomnienie z dnia 20 kwietnia 2021 r.  W piśmie zawarto prośbę o zmianę liczby osób w 

deklaracji. Ponadto wskazano, iż deklaracja zmieniająca liczbę osób została złożona w dniu 6 listopada 2020 

r. przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, co nie znajduje potwierdzenia w korespondencji zarejestrowanej 

przez ZM GOAP.   

W dniu 8 czerwca 2021 r. skierowano do Strony odpowiedź na powyższe pismo (odebrane przez 

Stronę 14.06.2021 r.). Pismo zawierało m.in. informację iż nie odnotowano wpływu wskazanej przez Stronę 

deklaracji zmniejszającej liczbę mieszkańców oraz wyjaśnienie, iż bez złożenia deklaracji brak jest możliwości 

zmiany wysokości zobowiązania. Ponadto przytoczono art. 6m ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o 
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utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm) wskazując na brak 

możliwości zmniejszenia wysokości zobowiązania za okres wsteczny.    

Ostatecznie odnotowano wpływ deklaracji zmniejszającej liczbę osób z 4 na 3, dotyczącą 

nieruchomości Dolna 3, Glinka Duchowna w dniu 4 października 2021 r. Deklaracja zawierała błędy i została 

ostatecznie skorygowana z urzędu. Umniejszenie przypisu z tytułu opłaty nastąpiło zgodnie z datą 

obowiązywania deklaracji to jest od miesiąca października 2021 r.  

W odniesieniu do części Skargi dotyczącej sposobu rozliczenia wpłat z dnia 21.08.2021 r. oraz 

04.08.2021 r. należy wskazać, iż że od 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu księgowania podatków 

lokalnych, w tym również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na nową treść ww. 

art. 62 O.p., każda z dokonywanych wpłat, nawet posiadająca wskazanie miesiąca i roku, którego dotyczy, 

jest rozliczana na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności. Zatem w 

przypadku posiadania na koncie podatkowym zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstałych w wyniku uiszczania opłat w kwotach niższych niż wynikających ze złożonych 

deklaracji, płatności w pierwszej kolejności są zaliczane na poczet tych zaległości wraz z należnymi kosztami 

wysyłanych upomnień.   

Reasumując, wskazać należy, że zobowiązania miesięczne z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wraz z kwotami, jakie wpłynęły na indywidualny numer rachunku bankowego 

Strony, w poszczególnych latach, zostały rozliczone w prawidłowy sposób i w myśl obowiązujących 

przepisów. Nie ulega wątpliwości jednak fakt, że wartość dokonanych płatności nie pokryła zobowiązań w 

całości. Stąd upomnienie UP-47282/2021 z dnia 21.09.2021 r. uznaje się za zasadne, a koszty jego doręczenia 

w wysokości 11,60 zł za należne. Ponadto, o stanie zaległości Strona była informowana na bieżąco w postaci 

już wcześniej wysyłanych upomnień, w łącznej ilości 22 sztuk, które uznaje się za skutecznie doręczone i 

zasadne.  

Na dzień 22.11.2021 r. saldo indywidulanego rachunku Strony, na który uiszczana jest opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, po zaewidencjonowaniu ostatnich wpłat  dokonanych w miesiącu 

sierpniu tj. z dnia 04.08.2020 r., 16.08.2020 r. oraz 20.08.2021 r., wykazuje zaległość w wysokości 751,20 zł.   

  

Podsumowanie stanowiska Zgromadzenia :  

1. W związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie ZM GOAP po zapoznaniu się dokumentami oraz 

rozpatrzeniu skargi stwierdza, że:   

a) Czynności, do których Związek był zobowiązany były wykonywane zgodnie z przepisami i 

obowiązującymi w Związku procedurami.   

b) Szczegółowe wyjaśnienia na pismo z dnia 28 kwietnia br. zostały klientowi przekazane w piśmie  z 

dnia 5 maja 2021 r.   

c) Klient informowany był o stanie zaległości w postaci wysyłanych upomnień.   

d) Zgodnie z nowymi zapisami Ustawy Ordynacja podatkowa – w przypadku występujących zaległości 

nowe wpłaty dokonywane są na poczet zobowiązania o wcześniejszym terminie płatności.   

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Zgromadzenie ZM GOAP uznaje przedmiotową skargę za 

bezzasadną.   

  

Pouczenie:  
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Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 

rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący 

ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania Skarżącego.  

  


