
      

 

UCHWAŁA Nr XXXII/301/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 13 lutego 2017 r. 

 
w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi  

 

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

gminnym    (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1) oraz art. 231 i art. 240 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. 

zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Stwierdza się brak właściwości Rady Miejskiej w Karczewie do rozpatrzenia 

skargi Pana (…) z dnia 31 stycznia 2017 r., wskazując że sprawa dotyczy wypełniania 

obowiązków z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, których kontrolowanie 

wykonania oraz egzekwowanie należy do właściwości Policji lub Straży Miejskiej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie, 

zobowiązując Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie do zawiadomienia Skarżącego             

o podjętej uchwale. 

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579. 

2
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 996, 1579 i 

2138. 

 



 

UZASADNIENIE 

W dniu 31 stycznia 2017 r. do Rady Miejskiej w Karczewie wpłynęła skarga Pana (…), w 

której skarżący wskazuje, iż bezpośrednio przy nieruchomości zamieszkałej przez Burmistrza 

Karczewa woda spływająca na chodnik z dachu wiaty samochodowej zamarza w niskich 

temperaturach, powodując oblodzenie chodnika niebezpieczne dla poruszających się 

przechodniów.  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości 

zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik 

uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Niewykonywania powyższego obowiązku stanowi 

wykroczenie wskazane w art. 10 ust. 2 w/w ustawy. Tymczasem do zakresu spraw należących 

do właściwości rady gminy z art. 229 pkt 3 k.p.a. w ramach  rozpoznawania skarg na 

działalność organu wykonawczego należą w szczególności zaniedbania lub nienależyte 

wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 

praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie 

spraw (art. 227 k.p.a.). 

Sprawa stanowiąca przedmiot niniejszej skargi nie mieści się w zakresie spraw mogących 

stanowić przedmiot skargi na działalność organu wykonawczego gminy (Burmistrza 

Karczewa) rozpoznawanych w trybie Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego i 

stąd nie może zostać rozpoznana przez Radę Miejską w Karczewie. W przypadku braku 

realizowania przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych w/w ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienia o tym fakcie należy kierować do 

organów Policji lub Straży Miejskiej. 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 


