
UCHWAŁA NR XLIV/306/2021 
RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice 

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 229 pkt 3 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187), uchwala się co następuje: 

§ 1. Skargę Pani DS na opieszałość Urzędu Gminy w Pabianicach w sprawie zanieczyszczenia odpadami pasa 
leśnego wzdłuż drogi krajowej nr 71 między przystankiem edukacyjnym Porszewice a Konstantynowem Łódzkim 
uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Pabianicach 

 
 

Jerzy Błoch 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIV/306/2021 
Rady Gminy Pabianice 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 
1378), rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;  w tym celu 
powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, zwana dalej Komisją, stosownie do 
postanowień § 29 Statutu Gminy Pabianice na posiedzeniu odbytym w dniu 13 kwietnia 2021 r. zajmowała się 
m.in. skargą, która zgodnie z właściwością została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach do 
rozpatrzenia przez Radę Gminy Pabianice i wpłynęła do Urzędu Gminy w Pabianicach dnia 25.03.2021 r.. 
Skarga została wniesiona przez Panią DS, i  dotyczyła opieszałości Urzędu Gminy w Pabianicach  w sprawie 
zanieczyszczenia odpadami pasa leśnego wzdłuż drogi krajowej nr 71 między przystankiem edukacyjnym 
Porszewice a Konstantynowem Łódzkim 

 Z treści wniesionej skargi wynika, iż Urząd Gminy w Pabianicach był informowany, że pas leśny wzdłuż 
drogi krajowej nr 71 między przystankiem edukacyjnym Porszewice a Konstantynowem Łódzkim jest 
zanieczyszczony odpadami typu opony, odpady po remoncie, puste butelki, itp. Mimo to Urząd Gminy 
w Pabianicach nie wykazał się skutecznością w odpowiedzi na zgłoszenie, ani nie wykazał się działaniami 
edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska naturalnego, który chroniłby wskazany teren. 

 Komisja po przeanalizowaniu powyższych zarzutów oraz zapoznaniu się z: 

- wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach z dnia 8.04.2021 r., znak: OŚN.6236.03.2021, 

- dołączoną do skargi korespondencją e-mailową prowadzoną z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach przez osobę zainteresowaną sprawą, 

ustaliła następujący stan faktyczny. 

 Pas leśny wzdłuż drogi krajowej nr 71 między przystankiem edukacyjnym Porszewice a Konstantynowem 
Łódzkim, tj. działki ew. nr 397/8 i 397/14 obręb Porszewice, są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. 

 Pracownik  Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach 
we wrześniu po dokonaniu zgłoszenia przez osobę zainteresowaną sprawą, dokonał wizji w terenie i nie 
dostrzegł zalegających odpadów, jednocześnie wskazał na warunki terenowe, m.in. dużą rozpiętość terenu. 

 W związku z ponowną interwencją osoby zainteresowanej sprawą i po dokładnym wskazaniu miejsca 
zalegania odpadów, w dniu 18 listopada 2020 r. pracownik Urzędu ponownie dokonał wizji w terenie, na którą 
to wizję zaprosił osobę zainteresowaną sprawą. Następnie dokonał ustalenia właściciela działek, do którego 
przesłane zostało pismo z dnia 26 listopada 2020 r. zobowiązujące go do uprzątnięcia odpadów w jak 
najkrótszym czasie. Do dnia 10 marca 2021 r. do Urzędu Gminy w Pabianicach nie wpłynęła żadna odpowiedź 
od właściciela gruntu, w związku z czym wystosowano do Agencji kolejne pismo wzywające do usunięcia 
odpadów z działek ew. nr  397/8 i 397/14. 

 Biorąc pod uwagę powyższe trudno zgodzić się ze skarżącą, że Urząd Gminy w Pabianicach wykazał się 
opieszałością w działaniu. Pracownik Urzędu po każdym zgłoszeniu udał się na miejsce, prowadził 
korespondencję z osobą zainteresowaną sprawą, zaproponował uczestniczenie w przeprowadzanej wizji 
w terenie. 

 Co więcej, w okresie od 3 listopada 2020 r. w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przewidziano 
możliwość pracy zdalnej urzędów, co było przedłużane do 31 stycznia 2021 r. i ponownie w lutym. W związku 
z tym organizacja pracy Urzędu Gminy w Pabianicach mogła wpłynąć na to, że odstęp czasowy między 
pierwszym, a drugim wezwaniem do uprzątnięcia odpadów był wydłużony. 

 Ważnym w sprawie jest również fakt, iż pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach z własnej inicjatywy, nie posiadając wiedzy o interwencji 
Pani DS w Starostwie Powiatowym w Pabianicach po raz drugi wezwał Agencję Nieruchomości Rolnych do 
uprzątnięcia odpadów. Pismo Starostwa Powiatowego w Pabianicach przekazujące skargę wg właściwości 
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opatrzone jest datą 18 marca 2021 r., a do Urzędu Gminy w Pabianicach pismo to wraz ze skargą wpłynęło 
dopiero dnia 25 marca 2021 r. 

 Należy również zaznaczyć, że gmina nie może uprzątnąć odpadów zalegających na prywatnej posesji, ani 
organizować zbiórki na terenie, który nie należy do gminy. 

 Mając powyższe na względzie Rada Gminy Pabianice uznaje skargę na opieszałość Urzędu Gminy 
w Pabianicach w sprawie zanieczyszczenia odpadami pasa leśnego wzdłuż drogi krajowej nr 71 między 
przystankiem edukacyjnym Porszewice a Konstantynowem Łódzkim za bezzasadną. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 §1 KPA 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.
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