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Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

W odpowiedzi na upomnienie dotyczące zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami pragnę
zwrócić uwagę, iż naliczanie rzekomych zaległości wynikających z różnicy w stawkach opłat za okres od
stycznia do lipca 2021 r. jest niezgodne z prawem i bezpodstawne.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysokości podanej w zawiadomieniu.” We wskazanym wyżej okresie obowiązywała opłata ustalona w
zawiadomieniu wysłanym w styczniu 2020 roku (wg stawki 25 zł za osobę), zatem to zawiadomienie i opłata
wg tej stawki może być podstawą ewentualnej egzekucji administracyjnej w tym okresie.
Potwierdzają to opinie prawne, miedzy innymi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
(ISA/Gd 972/18), gdzie w uzasadnieniu widnieje zdanie „Innymi słowy dopóki właściciel nieruchomości nie
otrzyma zawiadomienia, nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w tym
dokumencie.” Informacja o nowej opłacie wg stawki 30 zł za osobę (wtrącona w informacje o ściekach i
autobusach, bez terminów płatności), została wysłane przez urząd w lipcu 2021 r. Zakładając nawet, iż
wspomniana „informacja o usługach komunalnych” stanowi zawiadomienie w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to dopiero od doręczenia można egzekwować nową opłatę.
Ponadto, wśród mieszkańców krążą informacje, że zamieszanie w opłatach za śmieci dotyczyć może
nawet 6 tysięcy gospodarstw z gminy Wieliczka, a wynika ono nie z winy mieszkańców, ale z winy urzędu.
W zaistniałej sytuacji mieszkaniec pod koniec roku dowiaduje się, iż miał rzekomy obowiązek płacić
za śmieci wyższą stawkę od początku roku. Naliczanie wyższych należności wstecz jest praktyką
niespotykaną, jest to działanie niesprawiedliwe i bezprawne. Takie rzeczy nie miały miejsca wcześniej i nie
dzieją się w innych gminach. Przy poprzednich podwyżkach opłat za odpady w gminie Wieliczka w 2019 i
2020 roku zawiadomienia o nowej opłacie były dostarczane przed wejściem w życie nowej stawki.
Naliczanie kosztów upomnienia i zaległości za okres, w którym płatności regulowane były zgodnie z
prawem jest działaniem godzącym w interes mieszkańców. Wysyłanie upomnień wynikających z błędów
popełnionych przez urząd jest działaniem na szkodę gminy oraz naruszeniem art. 121 Ordynacji podatkowej,
który wymaga prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.
W związku z powyższym sprzeciwiam się egzekwowania ode mnie kosztów upomnienia i
rzekomych zaległości w opłatach za odpady za okres przed otrzymaniem nowego zawiadomienia.
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