
Protokół Nr 17 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 8 lutego 2022 r. 

 

W posiedzeniu online Komisji uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą 

obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. 

Marciniak. 

Tematyka posiedzenia: 

Opracowanie propozycji stanowiska dla Rady Gminy w sprawie skargi na opieszałość Urzędu 

dotyczącej zgłoszenia o odprowadzaniu nieczystości ciekłych na posesję skarżącego w Bychlewie 

przez sąsiada. 

 

Przewodnicząca powitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia i przeszła do omówienia 

tematyki posiedzenia. 

 

Ad. pkt 1. 

Po dokonaniu powyższych ustaleń Przewodnicząca przypomniała, że radni otrzymali treść skargi (zał. 

nr 2 do protokołu) oraz treść odpowiedzi Wójta na prośbę Komisji o udzielenie wyjaśnień w sprawie 

(zał. nr 3 do protokołu). Następnie poprosiła o wyrażenie opinii przez członków Komisji. 

Radni byli zgodni, co do tego, że działania zostały podjęte i były to działania właściwe. Przyznali 

jednak, że wnioskodawca – obecnie skarżący – nie otrzymał informacji nt. podjętych działaniach. 

Taka informacja została przekazana dopiero 22.12.2022 r. 

W związku z powyższym Komisja uznała, że w przyszłości Urząd powinien udzielać odpowiedzi 

zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione konkluzje Komisja wypracowała stanowisko oraz 

opracowała projekt uchwały, zgodnie z którym: 

1. Z treści wniesionej skargi wynika, iż organ wykonawczy Gminy Pabianice nie zajął się 

wnioskiem skarżącego, w którym on zgłaszał, iż sąsiad odprowadza nieczystości ciekłe 

(szambo) na posesję skarżącego oraz, że nie otrzymał odpowiedzi na pisma w tej sprawie. 

2. Komisja po przeanalizowaniu powyższych zarzutów oraz zapoznaniu się z: 

• wnioskiem Pana K.S. z dnia 4.08.2021 r.; 

• wnioskiem Pana K.S. z dnia 2.12.2021 r.; 

• wyjaśnieniami Wójta Gminy Pabianice z dnia 24.01.2022 r., 

 ustaliła następujący stan faktyczny. 

3. Przeprowadzono interwencję 3.09.2021 r. wzywając osobę oskarżoną o usuwanie nieczystości 

ciekłych na nieruchomość skarżącego do przedstawienia dokumentów świadczących o 



wywozie nieczystości ciekłych przez uprawniony podmiot. Pismem z 17.12.2021 r. osoba 

oskarżona została wezwana do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej do dnia 

1.04.2022 r. oraz kolejnego przedstawienia dowodów wywozu nieczystości ciekłych przez 

uprawniony podmiot. 

4. Pismem z dnia 22.12.2021 r. skarżący został poinformowany o podjętych działaniach oraz 

pouczony o możliwości zawiadomienia policji w w/w sytuacji, z uwagi na fakt, iż Gmina 

Pabianice nie posiada służb, które byłyby władne do nakładania kar administracyjnych za tego 

typu niedozwolone działania. 

5. Biorąc pod uwagę powyższe, opieszałości organu wykonawczego Gminy Pabianice w 

podjęciu działania na wniosek skarżącego nie stwierdza się. Natomiast pismo informujące o 

podjętych działaniach było wystosowane do skarżącego z opóźnieniem. 

6. Wskazuje się na konieczność przestrzegania terminów udzielania odpowiedzi wynikających 

z Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

Projekt ten stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Dalszych pytań, ani uwag nie było. 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

         

 Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 Rady Gminy Pabianice 

 Anna Marciniak 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


