
Uchwała Nr 525/XX/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego 
rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) i art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
   Uznaje się za bezzasadną skargę A----- S-------------------- na Prezydenta Miasta 
Lublin w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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UZASADNIENIE

Dnia 24 maja 2016 r. wpłynęła do Rady Miasta Lublin skarga A------  
S----------------- na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia 
złożonego przez skarżącą pisma.

W oparciu o zebrane materiały i złożone wyjaśnienia ustalono, że skarżąca 
pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. wystąpiła do Prezydenta Miasta Lublin 
w sprawie wyjaśnienia jej wątpliwości związanych z wywozem odpadów 
komunalnych. Uzyskaną pismem z dnia 12 maja 2016 r. odpowiedź skarżąca 
uznała za niewystarczającą, a zawarte w niej stwierdzenia za nieprawdziwe. 
Po przeanalizowaniu okoliczności sprawy, należy uznać, że pismo skarżącej było 
rozpatrzone właściwie, a odpowiedź jej udzielona była prawdziwa, rzetelna oraz 
zgodna z posiadaną przez Urząd Miasta Lublin dokumentacją. Z udzielonej 
odpowiedzi wynikało, że właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić 
na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym skarżąca 
dostała upomnienie z dnia 18 marca 2016 r. z tytułu zaległości za opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące XI, XII 2015 r. oraz I i II 
2016 r. Należy dodać, że odczyty zarejestrowane w systemie elektronicznego 
monitorowania odbioru odpadów komunalnych wskazują na prawidłowy odbiór 
odpadów od skarżącej, co pozwala stwierdzić, że Gmina Lublin wywiązała się 
z obowiązku odebrania odpadów komunalnych.

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.
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