
UCHWAŁA nr VI/40/07 

RADY GMINY W LUBRZY 

z dnia 29 czerwca 2007r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

 

 Na podstawie art. 223 § 1 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, 

poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, 

poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, 

poz. 682) Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co następuje : 

 

§ 1. 

1. Uznaje się skargę Pana Janusza Huk na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy za nieuzasadnioną. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy zawarte jest w załączniku do uchwały. 

 

§ 2. 

 

 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia strony skarżącej 

o podjęciu niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         PRZEWODNICZĄCY 

         Rady Gminy w Lubrzy 

 

            Krzysztof Sobstyl 

 

 

 

 



 

                                                            Załącznik do uchwały nr VI/40/07 

                                      Rady Gminy w Lubrzy  

                                                                                                                                  z dnia 29.06.07r. 

UZASADNIENIE 

 

 W skardze P. Janusza Huk (z dnia 22.05.2007r.) na działalność dyrektora ZGKiM w 

Lubrzy poruszone są następujące sprawy : 

- opłata za wywóz odpadów komunalnych od 2 lat jest najwyższa w całym województwie, 

- odbiór odpadów prowadzony jest w sposób nieprofesjonalny, 

- zobowiązanie do zawarcia umowy na wywóz odpadów przez ZGKiM w Lubrzy, mimo że 

unieszkodliwianie w/w odpadów prowadzone jest we własnym zakresie poprzez zbiórkę 

selektywną. 

- opłata za wywóz odpadów naliczana jest od każdej osoby zameldowanej w danym 

gospodarstwie domowym , mimo że nie wszystkie aktualnie przebywają w miejscu 

zamieszkania. 

 

Po przeanalizowaniu wyjaśnień dyr. ZGKiM w Lubrzy, Komisja Rewizyjna uznała 

skargę Pana Janusza Huk za nieuzasadnioną.  

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr XXIII/191/05 z dnia 18.11.2005r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług na 

usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz ustalenia stawek za te usługi, 

uchwalona została stawka za wywóz odpadów w wys. 3,60 zł (brutto) miesięcznie od każdej 

osoby zamieszkałej w nieruchomości. Stawka ta ustalona została na podstawie kalkulacji 

sporządzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

Należy zwrócić również uwagę, że w gminach sąsiednich stawki za wywóz odpadów 

komunalnych są zbliżone. 

 Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi należy zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym 

systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnianie 

warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych -  rozdz. 3a art. 16 a Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.( Dz. U z 

2007 Nr 39, poz. 251) 



 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy prowadzi odbiór odpadów 

za pomocą kontenerów KP – 7, również prowadzona jest segregacja u źródła za pomocą 

worków na szkło i plastik. Posegregowane przez mieszkańców odpady odbierane są według 

ustalonego harmonogramu. ( Uchwała Rady Gminy w Lubrzy Nr III/17/07 z dnia 7 lutego 

2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza – 

rozdz. IV § 10 – „Odpady zbierane selektywnie odbierane są w zabudowie jednorodzinnej 

według harmonogramu, lecz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu”) 

 Jeżeli obywatel nie jest zadowolony z warunków płatności oraz sposobu wywozu 

odpadów jaki zapewnia gmina, istnieje możliwość zawarcia umowy z innym zakładem 

świadczącym tego typu usługi.  

W takim wypadku obowiązkiem każdego obywatela jest przedstawienie dokumentów 

potwierdzających odbiór odpadów przez tą firmę lub dokumentów potwierdzających oddanie 

posegregowanych odpadów do punktów skupu.  

Strona skarżąca została o tym poinformowana w piśmie Nr ZGKiM 90017/271/2007 z dnia 

9.05.2007r. – niestety w/w dokumenty nie zostały przedstawione. 

 Jednakże Komisja pozytywnie oceniła działania P. Janusza Huk, zmierzające do 

poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez selektywną zbiórkę odpadów. 

 Zgodnie z wyjaśnieniem dyr. ZGKiM jest możliwość zwrócenia się indywidualnie do 

Zakładu o pomniejszenie naliczonej opłaty za wywóz śmieci od osób, które aktualnie nie 

przebywają w gospodarstwie domowym ( tj. studenci, młodzież ucząca się, itp.), po 

przedstawieniu odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

Podpisy członków Komisji : 

1. Stanisław Pawłowski – Przewodniczący - ______________________ 

2. Michał Iżyk – członek Komisji              - ______________________ 

3. Zenon Drabik – członek Komisji            - ______________________ 

4. Lilla Gąsior – członek Komisji               - ______________________ 

5. Jan Hoinka – członek Komisji              - _______________________ 

 

 

 

 



 


