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UCHWAŁA NR LXXIII/355/2021  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"  

z dnia 13 grudnia 2021 r.  

w sprawie: uznania skargi złożonej przez Panią D.K-N. (szczegółowe dane Skarżącej 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  
29.10.2021 r. skargę „na przewlekłe załatwienie sprawy przez urzędników 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 29 października 2021 roku wpłynęła do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” skarga Pani D.K-N. „na przewlekłe załatwienie sprawy przez urzędników 

ZM GOAP”.  

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

  

Ustalenia faktyczne:  

W przedmiotowej sprawie dokonano następujących ustaleń:  

  

Pani D.K-N złożyła do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” deklaracje 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości: - ul. Oczarowa 30, 

Potasze – data złożenia pierwszej deklaracji 2020-03-25, deklaracja obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Deklaracja złożona na 2 osoby.  

- os. Leśne 3B/3, Koziegłowy - data złożenia pierwszej deklaracji 2020-06-21, deklaracja obowiązuje od dnia 

1 lipca 2020 r. – nieruchomość niezamieszkana, na której powstają odpady komunalne.  

 Przedmiotem przeprowadzonych czynności sprawdzających jest nieruchomość położona na os. Leśnym 3B/3 

w Koziegłowach. Deklaracja, pierwotnie złożona przez Stronę w związku z prowadzoną na nieruchomości 

działalnością gospodarczą, zawierała błędy i została skorygowana przez Stronę w dniu 20 lipca 2020 r. 

Przedmiotowa korekta nie skorygowała jednakże wszystkich błędów formalnych  i rachunkowych.   

W międzyczasie Strona przedłożyła do Związku dokumenty świadczące o wnoszeniu opłaty za odpady 

do Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach. Czynności sprawdzające oraz przedłożone 

dokumenty potwierdziły, iż lokal, na który została złożona deklaracja należy do zasobów spółdzielni 

mieszkaniowej.   

Mając na uwadze art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) wskazujący, że w przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest 

budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 

nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię 

mieszkaniową, postanowiono uznać Stronę za podmiot niezobowiązany do składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym, w dniu 9 listopada 2021 r. skierowano do 

Strony postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie złożonych deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej w Koziegłowach os. Leśne 

3B/3 czego skutkiem będzie wycofanie informacji wynikających ze złożonych przez  

Stronę deklaracji z bazy danych Związku. Na przedmiotowe postanowienie Stronie służy zażalenie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przypadku nieodnotowania wpływu zażalenia w 

dopuszczalnym terminie, przypis z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie 
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skorygowany do zera, wszelkie koszty upomnień zostaną uznane za niezasadne, a wszystkie wpłacone środki 

zwrócone Stronie.  

Dalsze czynności mające na celu zweryfikowanie prawidłowości wznoszonych opłat w związku z 

działalnością prowadzoną na adresie os. Leśne 3B/3 Koziegłowy będą prowadzone wobec Spółdzielni 

Mieszkaniowej.  

Strona 1 

  

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) Zgodnie z przepisami prawa w przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkiem 

wielolokalowym w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 

nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię 

mieszkaniową.  

c) Strona zobowiązana jest uiszczać opłaty do Spółdzielni Mieszkaniowej.   

d) W wyniku prowadzonych czynności, pracownik biura Związku Międzygminnego wielokrotnie 

kontaktował się ze skarżącą, mężem skarżącej, a także Spółdzielnią Mieszkaniową.   

e) Dalsze czynności będą prowadzone wobec Spółdzielni Mieszkaniowej.  

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

bezzasadną.   

  

Pouczenie:  

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.  

 


