
 
PROJEKT 

 
UCHWAŁA NR  ………/ 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
z dnia 30 października 2018 roku. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na  bezczynność  Starosty  Wągrowieckiego. 
 
                    
Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 995 ze zm. )  
Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 
 
§1. Uznać wniesioną przez Państwa E.K i M.K skargę z dnia 29.09.2018 r. na bezczynność 
Starosty Wągrowieckiego dotyczącą nierozpatrzenia wniosku w zakresie negatywnej 
działalności sąsiada (A.K.) polegającej na nielegalnym gromadzeniu, składowaniu i usuwaniu 
ze swojej posesji odpadów pochodzenia weterynaryjnego, za bezzasadną. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                
 
 
 
 
                              Przewodnicząca 
                              Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
                             _____________________________ 
                              /Małgorzata Osuch  / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do 
UCHWAŁY NR ……………./ 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
z dnia  30 października 2018 roku. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność  Starosty  Wągrowieckiego. 

    Rozpatrując zgłoszoną skargę ustalono, że pismem z dnia 21.09.2018r. skarżący 
Państwo E.K. i M.K. wnieśli skargę na bezczynność Starosty polegającej na uchylaniu się od 
wykonywania zadań nałożonych na samorządy przez ustawodawcę w sprawie zgłoszonej we 
wniosku z dnia 27.08.2018r.  (data wpływu do tut. Urzędu 28.08.2018r.). 

W/w wnioskiem  Państwo E.K. i M.K.  wnieśli o podjęcie działań, mających na celu 
zapobieżeniu nielegalnemu składowaniu i utylizacji odpadów przez sąsiada A.K., który w 
ocenie skarżącego w sposób nielegalny, wbrew ustawie o odpadach gromadzi, składuje i 
usuwa ze swojej posesji odpady pochodzenia zwierzęcego i weterynaryjnego. W piśmie tym 
poruszono ponadto sprawę mycia pojazdów na nieruchomości i nielegalnego odprowadzania 
nieczystości ciekłych do gruntu. 

W/w wniosek pismem z dnia 12.10.2018r. został przekazany wg właściwości do 
Burmistrza Miasta Wągrowca. Po analizie zgłoszonych we wniosku spraw oraz informacji 
uzyskanych w dniu 1 października 2018 r. od Powiatowego Lekarza Weterynarii ustalono, że 
A.K. jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności  gospodarczej wobec czego Starosta 
Wągrowiecki nie był właściwy do rozpatrzenia wniosku. Organem właściwym do załatwienia 
sprawy Państwa E.K. i M. K. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o 
odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zmianami), art. 5 ust. 1, pkt 2, pkt 3, pkt 3a, pkt 3b, art. 
9u ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2018r. poz. 1454) oraz art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku  prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799) jest więc Burmistrz Miasta Wągrowca. 

Zgodnie z art. 26 ust.1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o odpadach (Dz. U. z 
2018r. poz. 992 ze zmianami), „1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego 
usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 
2. W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z 
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy 
obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z 
gospodarką odpadami.”. 
Zgodnie zaś z art. 9 u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:    
„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania 
przepisów ustawy.” 
Art. 5 ust. 1 pkt 1-3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa obowiązki 
właścicieli nieruchomości w zakresie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, oraz 
nieczystościami ciekłymi powstającymi na terenie nieruchomości. 

Art. 363 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku  prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 
2018r. poz. 799) stanowi natomiast, że:„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w 
drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na 
środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do: 



 
1)  ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.“.  
 Tak więc nie można uznać, że podjęte przez Starostę działania w celu ustalenia i 
przekazania wniosku według właściwości świadczą o jego bezczynności. 

Przedmiotowa skarga została rozpatrzona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  Zgodnie z art. 229 pkt.4  Kodeksu postępowania administracyjnego 
skargę na działalność Starosty rozpatruje Rada Powiatu. Przedmiotową skargę zbadała 
Komisja Rewizyjna w ramach swoich kompetencji określonych w § 37 ust. 8 Statutu Powiatu 
Wągrowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/121/2012 Rady Powiatu 
Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia  Statutu Powiatu 
Wągrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Poz.1928). 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż Starosta Wągrowiecki nie 
pozostawał w bezczynności/uchylaniu się od wykonywania zadań nałożonych na samorządy 
przez ustawodawcę,  zatem skargę Rada Powiatu Wągrowieckiego uznaje za niezasadną. 
 
     
                              Przewodnicząca 
                                                                                  Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
                                  _____________________________ 
                                                                                           /Małgorzata Osuch  / 


