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U C H W A Ł A Nr 92/IX/19 

 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 231 w zw. z art. 236 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)-Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Skargę z dnia 30 kwietnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka 

13.05.2019 r.) zarejestrowaną pod numerem 05175.2019 - Rada Miasta Milanówka 

postanawia: 

 

- w części nieudzielania odpowiedzi na pismo uznać skargę za zasadną,  

- w części dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego przekazać skargę  

do Burmistrza Miasta Milanówka, 

- w części dotyczącej bezczynności burmistrza w kwestii gromadzenia odpadów  

na nieruchomości prywatnej uznać skargę za bezzasadną. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka i Przewodniczącej 

Rady Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Przewodnicząca  

     Rady Miasta Milanówka 
  

Janina Moława 
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Uzasadnienie 

Dotyczy skargi Mieszkanki na działanie Burmistrza w Miasta Milanówka w sprawie niewłaściwego 

gospodarowania odpadami. 

Pismem z dnia 8 maja 2019 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał Radzie Miasta Milanówka skargę  

z dnia 30 kwietnia 2019 r. na działanie Burmistrza Miasta Milanówka ( data wpływu 13 maja 2019 r.  

w sprawie niewłaściwego gospodarowania odpadami. Skarżąca zarzuciła Burmistrzowi Miasta Milanówka 

brak działań zmierzających do usunięcia nielegalnie gromadzonych odpadów na terenie prywatnej 

nieruchomości w Milanówku oraz nieudzielenie odpowiedzi na pismo Skarżącej z 19 lutego 2019 r. 

Burmistrz Miasta Milanówka wyjaśnił, iż w powyższej sprawie trwają działania Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej i Strażą Miejską. Mieszkanka od  2015 roku gromadzi na swojej nieruchomości w tym w 

budynku mieszkalnym odpady. Wcześniej, wielokrotnie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

próbowali zmotywować mieszkankę do utrzymywania właściwego porządku na nieruchomości jednakże 

po 2014 roku sytuacja pogorszyła się.  

W 2015 roku Urząd Miasta podjął czynności w celu skłonienia właścicielki posesji do uporządkowania 

nieruchomości, jednakże pomimo oświadczenia właścicielka nie podjęła żadnych czynności.  

W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne i 10 czerwca 2016 roku została 

wydana decyzja administracyjna nakazująca usunięcie odpadów z nieruchomości. Właścicielka nie 

wykonała decyzji, w związku z powyższym Urząd przeprowadził 30 listopada 2016 r. wykonanie 

zastępcze. Odpady usunięto na koszt miasta, wystawiając tytuł wykonawczy. Ponowne działania  

po interwencjach sąsiadów Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią nastąpiły w 2018 roku. 

Urząd po raz drugi wszczął postępowanie administracyjne, które tak jak poprzednie zakończyło się 

wykonaniem zastępczym 4 września 2018 r.  

Ponadto mając na uwadze zgłaszane przez sąsiadów uciążliwości Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 

również sprawę do Sądu o stwierdzenie zasadności leczenia bez zgody, mieszkanki gromadzącej odpady. 

Sprawa jest w toku. 

Odnosząc się do braku odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, iż na ostatnie pismo nie wystosowano odpowiedzi, 

jednakże organ prowadzący sprawę nie dopuścił się zaniechania, gdyż prowadzone jest kolejne trzecie 

postępowanie w sprawie. 

W tym stanie faktycznym należało w zakresie w jakim toczy się postępowanie przekazać na podstawie  

art. 231. w zw. z art. 236 kpa skargę Burmistrzowi Miasta Milanówka celem dołączenia się do toczącego 

postępowania  gdyż zgodnie z art. 234 kpa w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne: 

1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu; 

2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien 

rozpatrzyć z urzędu. 

W części w jakiej skarżąca zarzuca organowi nieporadność, brak chęci czy kompetencji w zajęciu się 

sprawą gromadzonych odpadów ustalono, iż sprawa jest na bieżąco monitorowana przez Pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej a w sprawie prowadzone były postępowania administracyjne. Ośrodek 

wystąpił o przymusowe leczenie mieszkanki. Natomiast nie zapadła decyzja o zwrócenie się na drogę 

sądową o częściowe ubezwłasnowolnienie. Podejmowane działania nie uzasadnią zarzutu bezczynności 

organu w powyższej sprawie Skarżąca spotkała się w niniejszej sprawie z Burmistrzem i w tym stanie 

faktycznym skargę należy uznać za bezzasadną. 

Odnosząc się do zarzutu nieudzielania odpowiedzi na pismo ustalono, iż Skarżąca wraz z sąsiadami,  

w nawiązaniu do spotkania, pismem z 21 lutego 2019 r. zwróciła się do Burmistrza z wnioskiem o pilne 

zajęcie się kwestią gromadzenia odpadów. Pismo to zatytułowane było wniosek/petycja.  Z poczynionych 

ustaleń wynika, iż pismo to nie zostało zakwalifikowane i zarejestrowane ani jako wniosek ani jako petycja 

a w dacie jego wpływu nie toczyło się żadne postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie z przepisem ustawy kodeks postępowania administracyjnego art. 246 § 2. Wnioskodawcy służy 

prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 albo 

wskazanym  

w zawiadomieniu (art. 245). 

W tym stanie faktycznym skargę na niezałatwienie wniosku w terminie należy uznać za zasadną. 

 

Pouczenie: Zgodnie z art.239 §1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 

za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez 

wskazania nowych okoliczności -organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -bez zawiadamiania skarżącego. 


