
Uchwala XLN/237/13 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 3 wrzesnia 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

18 15 z dnia 8 marca 
1990 r. 0 gminnym U. z 2013 r. poz. 
z p6in. zm.), w z art. 229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1 r. - Kodeks post~powania administracyjnego ( U. 
z 2013 r. poz. Gminy Somianka uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Uznac skarg~ 


na dziafalnosc W6jta Somianka - za ""''''',-,,-'''1''' 


§2 

Zobowiqzuje Przewodniczqcego Rady ny do poinformowania 
skarzqcego 0 sposobie zafatwienia skargi. 

§3 

Integralnq uchwa{y stanowi Jej uzasadnienie. 

§4 

Uchwata wchodzi w z dniem podj~cia. 

I-I Rakowski 



Uzasadnienie do Uchwaty 

Nr XLN/237/13 Rady Gminy Somianka z dnia 3 wrzesnia 2013 r. 


Pan zhzy+ w dniu 12 sierpnia 2013 r. skargEE 
do Wojewody Mazowieckiego na W6jta Gminy Somianka, dotyczqCq 
odbioru smieci z Jego domu. W wyniku PostEEPowania wyjasniajqcego 
ustalono, co nastEEPuje: 

Gmina Somianka posiada zawartq umowEE na odbi6r odpad6w 
komunalnych z nieruchomosci zamieszkatych z Firmq MPK Sp. z 0.0. 

z siedzibq w OstrofEEce ul. KOfobrzeska 5. Umowa zostafa zawarta dnia 
27 czerwca 2013 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz. 907). 

W porozumieniu z powYZSZq Firmq ustalony zostaf harmonogram 
odbioru odpad6w komunalnych z terenu nieruchomosci zamieszkatych. 
W powyzszym harmonogramie wyznaczony zostaf pierwszy termin 
odbioru odpad6w komunalnych zmieszanych na dzien 18 lipca 
(tj. czwartek). 

W wyznaczonym terminie odbioru odpad6w nie wszystkie smieci 
zosta+v odebrane. W tym r6wniez nie odebrano smieci od Pana 

Nie wszystkie smieci zostaty odebrane 
ze wzglEEdu na to, ze ilose odpad6w wystawionych przez mieszkanc6w 
wzros+a kilkukrotnie. Zgodnie art. 6c ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2012 r. 
poz. 391, z p6in. zm.) gmina a w tym przypadku firma, kt6ra wygra+a 
przetarg, powinna odebrae kazdq ilose odpad6w wyprodukowanych 
w danym gospodarstwie. Wys+ana przez FirmEE lIose pojazd6w do 
odbioru odpad6w okazafa siEE niewystarczajqca. Owszem, 
spodziewano siEE w pierwszym okresie, zwiEEkszonej ilosci oddawanych 
odpad6w komunalnych. Szacowano ich wzrost 0 ok. 30% (wziEEto pod 
uwagEE inne sqsiadujqce gminy, gdzie odbi6r odpad6w odby+ 
siEE wczesniej). Okazafo siEE jednak, ze ilose wystawionych przez 
mieszkanc6w odpad6w wzrosfa 0 ponad 30% (rekordzista wystawH 
do odebrania az 17 szt. 120 litrowych work6w). 

W dniu 19.07.2013 r. Pan (podobnie jak inni 
mieszkancy Gminy) zfozyf telefonicznie interwencjEE dotyczqCq 
nie odebrania z jego posesji odpad6w komunalnych. Przeproszono 
wszystkich interweniujqcych za zaistniafq sytuacjEE i poproszono 
o cierpliwose. W zwiqzku z powyzszym, ze Firma nie wywiqzywafa siEE 

z zaplsow zawartej umowy, przesfano niezw+ocznie w dniu 
19.07.2013 r. reklamacjEE (w odniesieniu do §3 ust. 1 pkt 22 zapis6w 
zawartej umowy). Reklamacja przesfana zosta+a mailowo oraz za 
posrednictwem Poczty Polskiej. Po otrzymaniu reklamacji pracownik 
Firmy poinformowaf. ze odpady z nieruchomosci potozonych 
w miejscowosci . I zostanq odebrane 
w dniu 22.07.2013 r. Taka informacja zostafa przekazana r6wniez 
Panu 



i 

W dniu 22.07.2013 r. pracownik gminy pomagaf Firmie przy 
odnalezieniu wszystkich nieruchomosci pofozonych w 

(ze wzgl~du na skomplikowany system 
komunikacyjny) w celu zabrania wszystkich odpad6w od wfascicieli 
nieruchomosci zamieszkafych, kt6rzy zfozyli deklaracj~. Odpady od 
Pan a r6wniez zostafy odebrane w dniu 
22.07.2013.r. w godz. 12:00 - 13:00 tj. w dniu napisania skargi. 

Nalezy nadmienic, ze w gmlnle Somianka nie zmienifo si~ 

Przedsi~biorstwo odbierajqce odpady. Przetarg wygrafa Firma, kt6ra 
obsfugiwafa dotychczas wi~kszosc mieszkanc6w z terenu Gminy. 

Wdrozenie w gminie Somianka nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, mimo pewnych niedociqgni~c ze strony 
wykonawcy, nalezy ocenic pozytywnie. W przyszfosci, w przypadku 
nie wywiqzywania si~ wykonawcy z umowy, wyciqgane b~dq 

konsekwencje , wynikajqce z umowy. W tym takze pobierane b~dq 
od wykonawcy kary umowne, w przypadku nie odebrania odpad6w 
w wyznaczonym terminie. 

Reasumujqc nalezy stwierdzic, ze skarg~ Pana 

na dziafanie W6jta Gminy Somianka nalezy uznac za niezasadnq. 

Majqc powyzsze na wzgl~dzie, podj~cie niniejszej uchwaly 

jest konieczne i uzasadnione. 


Przewodniczqcy 

Rady Gminy 


I-I Krzysztof Jan Rakowski 



