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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY POPÓW 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Popów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2020 r.  
poz.713 ze zm.)  oraz  art.  229 pkt  3 i 237 § 3 ustawy  z dnia  14 czerwca  1960r.  Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami postępowania 
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Popów uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia  się  uznać  skargę na Wójta Gminy Popów w przedmiocie zatrudniania w Urzędzie Gminy 
Popów nieuczciwych pracowników, złożoną w dniu 12 maja 2021 roku przez mieszkańca Gminy Popów, za 
niezasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Poucza się Skarżącego o treści art. 239 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 roku, poz.260 z późn. zm.), zgodnie z którym 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. 

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Popów do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Uzasadnienie 

W dniu 12 maja 2021 roku  do Urzędu Gminy Popów wpłynęła skarga mieszkańca pana Cz.M. na Wójta 
Gminy Popów w przedmiocie zatrudniania w  Urzędzie Gminy Popów nieuczciwych pracowników. 
Skarżący  wnosi w skardze o wyjaśnienie powodów niedostarczenia zawiadomienia o zmienionej wysokości 
opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Skarga ta została wniesiona na tle następującego stanu faktycznego: 

Na mocy uchwały Rady Gminy Popów z 9 grudnia 2020 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 14 grudnia 2020 roku pod pozycją 9051, została ustalona nowa, wyższa stawka 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości 19,50 zł miesięcznie 
od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Stawka ta, zgodnie z § 7 przywołanej uchwały 
, obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 

Zgodnie z artykułem 6m ust. 2a ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021 roku, poz. 888 ) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wójt gminy ma obowiązek zawiadomić właściciela nieruchomości o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 
podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie ma obowiązku  złożenia nowej 
deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej 
w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego. 

Realizując obowiązek wynikający z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Wójt Gminy Popów wystosował do skarżącego zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych w dniu 18 stycznia 2021 roku. 

Zgodnie z zasadą obowiązującą w Urzędzie Gminy Popów zawiadomienia  o  nowej wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi są dostarczane mieszkańcom przez sołtysów,  w celu obniżenia 
kosztów za dostarczenie przesyłki pocztowej. 

W dniu 2 lutego 2021 roku pracownik Urzędu Gminy Popów zatrudniony na stanowisku inspektora ds. 
należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazał zawiadomienia dla miejscowości Brzózki, 
w której zamieszkuje skarżący,   pani sołtys Beacie Praszczyk , w celu doręczenia mieszkańcom. 

W dniu 19 lutego 2021 roku  pani sołtys Beata Praszczyk  podjęła próbę dostarczenia  skarżącemu 
zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  podatkowego 
nakazu płatniczego. Pani sołtys wyjaśniła skarżącemu, że ma do doręczenia pisma z Urzędu Gminy Popów 
oraz poinformowała skarżącego czego dotyczą pisma.  Skarżący odmówił przyjęcia skierowanej do niego 
korespondencji.   Na kopercie, w której znajdowało się zawiadomienie pani sołtys dokonała adnotacji, że 
adresat odmówił przyjęcia korespondencji.  Pani Sołtys zakreśliła również  na zwrotce w punkcie 4 kwadrat 
z adnotacją, że adresat  odmówił przyjęcia korespondencji. 

Pani Sołtys poinformowała skarżącego , że zwróci przesyłkę  do Urzędu Gminy. Zwrot przesyłki nastąpił 
w dniu 22-02-2021 roku. 

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021 roku, poz. 1735) jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora 
pocztowego w rozumieniu  ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub inny organ albo 
w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo 
wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W takich przypadkach, , uznaje się, że pismo doręczone zostało 
w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata ( artykuł 47 § 2 kpa ). 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku do skarżącego  zostało wysłane upomnienie  Nr  UP.16.2021r. z dnia 28-
04-2021 roku podpisane przez Wójta Gminy Popów , zawierające wezwanie do uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń i luty 2021 roku . Skarżący  odebrał 
upomnienie 04 maja 2021 roku. 

W dniu  11 maja 2021 roku Skarżący  przybył do urzędu gminy i w rozmowie z pracownikiem 
zatrudnionym na stanowisku inspektora ds. należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
stwierdził  iż nie zapłaci kosztów upomnienia, ponieważ nie otrzymał zawiadomienia o zmianie wysokości 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo brzmienia przywołanego wyżej 
przepisu artykułu 47 kodeksu postępowania administracyjnego pracownik urzędu   doręczył skarżącemu 
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przesyłkę, co skarżący potwierdził podpisem na zwrotce z datą 11 maja 2021 roku. Skarżący wyjął również 
z koperty zawiadomienie i zapoznał się w obecności pracownika z jego treścią.   Pracownik  przekreślił 
również na upomnieniu  jego koszty i poinformował mieszkańca, że zostały one anulowane i  nie ma 
obowiązku ich zapłaty.   Ponadto poinformowano Skarżącego o wysokości opłaty za styczeń i luty 
2021 roku, której termin płatności upłynął 15 marca bieżącego roku. 

Jak wynika z przedstawionego powyżej stanu faktycznego i po dokonaniu analizy  powszechnie 
obowiązujących przepisów  prawa należy stwierdzić, że skarga jest niezasadna. 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało 
skarżącemu skutecznie doręczone zgodnie zasadami wynikającymi z art. 47 ustawy kodeks postępowania 
administracyjnego. Dodatkowo pracownik doręczył skarżącemu pismo w dniu 11 maja 2021 roku 
i anulował koszty upomnienia wzywającego do uiszczenia opłaty  za dwa pierwsze miesiące 2021 roku, 
a zatem skarżący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. 

Dodatkowo należy podnieść, że Wójt Gminy miał prawo skierować do skarżącego upomnienie 
wzywające do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości, ponieważ 
zawiadomienie zostało skutecznie doręczone w dniu 19 lutego 2021 roku w trybie artykułu 47 kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Ponadto nie ulega wątpliwości, że Skarżący, nawet gdyby nie otrzymał zawiadomienia o zmianie 
wysokości opłaty, miał obowiązek dokonywać wpłaty opłaty w wysokości wynikającej ze złożonej 
deklaracji śmieciowej. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie 
której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, jak 
wynika z art. 6i omawianej ustawy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, 
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 

Jak wynika natomiast  z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1 d ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ). Deklaracja złożona na podstawie art. 6m ustawy rodzi powstanie po stronie 
mieszkańca obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jest podstawą do 
wystawienia tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku zmiany wysokości opłaty  
opłata w nowej wysokości obowiązuje od momentu zawiadomienia  mieszkańca o tym fakcie, co 
w przypadku skarżącego miało miejsce 19 lutego 2021 roku. 

Z uwagi na przywołane wyżej argumenty Rada Gminy Popów postanowiła uznać skargę za 
nieuzasadnioną.
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