UCHWAŁA NR 414/XVII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie skargi A. Z. na zaniedbania ze strony organu wykonawczego gminy w zakresie
zagwarantowania odbioru odpadów w terminach zgodnych z harmonogramem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu skargi
Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznaje za niezasadną skargę A. Z. z 08.11.2019r. (data wpływu do urzędu) na zaniedbania organu
wykonawczego gminy w sprawie zapewnienia właściwego i zgodnego z harmonogramem odbioru
odpadów stałych.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piasecznie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
W dniu 08.11.2019r. wpłynęła do tutejszego organu skarga skierowana przez A. Z. – administratora
nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych - do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie i przekazana, zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia przez Radę Miejską w
Piasecznie, na zaniedbania ze strony organu wykonawczego w zakresie właściwej organizacji
odbioru odpadów. W skardze stawiany jest zarzut chaosu i nieprzestrzegania terminów ustalonych
w harmonogramie odbioru. Skarga nie może być uznana za zasadną. Kontrola przeprowadzona
przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Chylicach w dniu 05.11.2019r. w Sektorze
III zawarła swoje uwagi w protokole sporządzonym 7 listopada, w którym zwrócono uwagę na
przejściowy charakter problemu wynikającego z przejęcia Sektora III przez PUK Sp. z o.o. od 1
października 2019r. Wykonawca nie posiada własnej sortowni odpadów. Mając świadomość
trudności z dotrzymywaniem terminów Wydział Gospodarki Odpadami zawiadomił zarządców o
możliwych problemach w okresie dostosowawczo-zapoznawczym. Zgłoszenia o braku odbioru w
terminie wpływały do Wydziału od 1 do 25 października 2019r. Wizja lokalna przeprowadzona
podczas kontroli na terenie 7 altan śmietnikowych nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Żadna
z altan i żaden ze stojących w nich pojemników nie były przepełnione. W protokole zawarto też
uwagę, że na terenie niektórych osiedli jest nieproporcjonalna (zbyt mała) powierzchnia pod altany
w stosunku do liczby mieszkańców. Zewnętrzna, wyspecjalizowana jednostka kontroli nie zawarła
w swoim protokole żadnych zaleceń, które potwierdzałyby stawiane w skardze zarzuty.
Biorąc powyższe pod uwagę skargę należy uznać za niezasadną.
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