
UCHWAŁA NR 337/XLIV/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 20 października 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 2022 r. poz. 2000) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Skargę z dnia 21 września 2022 r. dotyczącą braku odbioru odpadów z posesji, 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 337/XLIV/2022 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 20 października 2022 r. 

Uzasadnienie  

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

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze skargą mieszkanki z dnia 21 września 2022 r. 
dotyczącą braku odbioru odpadów komunalnych z posesji przy ul. Bażantów oraz z wyjaśnieniami 
przedstawionymi przez Urząd Miasta Podkowa Leśna stwierdza, że zarzuty podniesione w skardze 
nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym i postanawia uznać skargę za bezzasadną. 

WYJAŚNIENIE 

Odpady komunalne na terenie Miasta Podkowa Leśna odbierane są przez firmę JARPER, która wygrała 
postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 września 2022 r. do 
31 sierpnia 2023 r. i ta firma, a nie Miasto, jest odpowiedzialna za dostarczanie mieszkańcom 
harmonogramów odbioru odpadów. Firma JARPER dostarczyła mieszkańcom  harmonogramy w sierpniu 
2022 r. Dodatkowo, harmonogramy są udostępnione mieszkańcom w siedzibie Urzędu Miasta oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta. 

O fakcie pomyślnego dotarcia harmonogramów do mieszkańców świadczy terminowe wystawianie 
odpadów przez mieszkańców oraz to,  że odpady gabarytowe zostały skutecznie zgłoszone przez 
150 posesji. 

W przypadku nieotrzymania harmonogramu bądź nieodebrania nieczystości, pomimo terminowego ich 
wystawienia, mieszkaniec powinien złożyć do Urzędu Miasta reklamację, która niezwłocznie przekazywana 
jest do firmy odbierającej odpady. 

Zgodnie z informacją otrzymaną od Urzędu Miasta, żadna reklamacja od Skarżącej nie wpłynęła. Firma 
Jarper poinformowała natomiast Urząd Miasta, iż pod adresem Skarżącej, we wrześniu br. nie zostały 
wystawione żadne odpady. 

Wobec powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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