
UCHWAŁA NR 328/XLII/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 8 września 2022 r. 

w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Skargę z dnia 5 sierpnia 2022 r. dotyczącą naruszenia przez Gminę w Podkowie Leśnej praw człowieka 
– Mieszkanki Podkowy Leśnej, stanowiącą skargę na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, postanawia 
się uznać za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 328/XLII/2022 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 8 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 sierpnia 2022 r. Komisja zapoznała się 
z treścią skargi z dnia 5 sierpnia 2022 r. dotyczącej naruszenia przez Gminę w Podkowie Leśnej praw 
człowieka – Mieszkanki Podkowy Leśnej i na podstawie jej analizy oraz odpowiedzi Burmistrza, uznała 
skargę za bezzasadną. 

Wyjaśnienie 

Ustawowy obowiązek osobistego złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła, ciążył na wszystkich  
właścicielach i zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdowały się źródła 
ciepła. Skarżąca nie dopełniła tego obowiązku, podnosząc zarzut, iż nikt z Gminy nie skontaktował się z nią 
pisemnie ani telefonicznie. Pomimo tego, że obowiązek spoczywał wyłącznie na mieszkańcach, a nie na 
Urzędzie Miasta, Urząd kilkukrotnie, różnymi kanałami (strona internetowa, biuletyn miejski, facebook, 
sms) przypominał mieszkańcom o zbliżającym się terminie złożenia deklaracji, tj. 30 czerwca 2022 r. 

Po upływie ustawowego terminu, na podstawie zapisów ustawy z dnia 2 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków, rozdział 5b, Burmistrz był 
zobligowany zapisami ustawy do przeprowadzenia postępowania prewencyjnego i dyscyplinującego 
mieszkańców, którzy obowiązku nie dopełnili. 

W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych, uprawniony organ może nałożyć 
grzywnę w drodze mandatu karnego. Stosownie do art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia, „postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak 
stanowi”. 

W gminach posiadających straż gminna/miejską, uprawnionym do nałożenia mandatu będzie strażnik 
miejski, w przypadku gmin nieposiadających straży, pozostaje złożenie wniosku o ukaranie do sądu 
i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego bądź zwrócenie się do policji w celu nałożenia 
mandatu. Droga sądowa jest jednak znacznie bardziej dotkliwa dla mieszkańca pod względem ewentualnych 
konsekwencji finansowych. 

W dniu 26 lipca br., miasto realizując obowiązek ustawowy, zawiadomiło policję o przypadkach 
niedopełnienia obowiązku m.in. przez skarżącą, zatem nie może być mowy o łamaniu praw człowieka. 

Wobec powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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