
RADA GMINY 
tANCUT U C H W A L A Nr XVII/133/12 


Rady Gminy Lancut 

z dnia 23 lutego 2012 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut. 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'l.dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p6Zn. zm.) oraz art . 229 pkt 3 i art. 238 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U . z 2000 r. 
Nr 98 poz. 1071 z p6Zn.zm.) Rada Gminy Lancut u c h w a I a, co nast((puje : 

§ 1 

Uznaje si(;? skarg(;? na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut zlozon't przez Pana 
Slawomira Golonka w dniu 11.01.2012 r. za bezzasadn't z powod6w zawartych 
w uzasadnieniu stanowi'tcym zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj(;?cia. 

-

mwojtyna
Prostokąt

mwojtyna
Prostokąt



RADA GMINY 
Zalqcznik do 'CUT uchwaly Nr XVllI133112 
Rady Gminy Lailcut 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Lancut po zapoznaniu sitt ze skarg::t na dzialalnosc W6jta 
Gminy Lancut zlozon::t przez Pana Slawomira Golonka w dniu 11.01.2012 r. 
(pismo z dnia 5.01.2012 r.) 0 niedopelnienie obowi::tzk6w polegaj::tce na 
wydaniu decyzji zezwalaj::tcych na prowadzenie dzialalnosci w zakresie 
odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z terenu gminy 
Lancut dla firm, kt6re nie spelniaj::t wymagan, 0 kt6rych mowa w Zarz::tdzeniu 
Nr 37/06 W6jta Gminy Lancut z dnia 6 lipca 2006 r. tj: 
1. 	 Udokumentowac gotowosc odbioru nieczystosci cieklych przez 

Oczyszczalnitt Sciek6w w Lancucie - Wola Oalsza - § 3 pkt. 5 ww. 
Zarz::tdzenia; 

2. 	 Posiadac pisemne potwierdzenie gotowosci odbioru odpad6w komunalnych 
na skladowisku odpad6w komunalnych w Mlynach Gm. Radymno - § 2 pkt 9 
ww. Zarz::tdzenia: 

oraz wyjasnieniami W6jta Gminy Lancut, ustalila co nastttpuje : 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porz::tdku w gminach (Oz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) w brzmieniu 
obowi::tzuj::tcym na dzien 6 lipca 2006 r. tj. dacie wydania Zarz::tdzenia 
prowadzenie przez przedsittbiorc6w dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz opr6miania zbiomik6w 
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych wymagalo uzyskania 
zezwolenia. Ww. ustawa nie nakladala obowi'\.Zku ani nie wskazywala 
jednoznacznie, aby przedsittbiorca, kt6ry prowadzi dzialalnosc w zakresie 
odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci musial 
dodatkowo prowadzic dzialalnosc w zakresie oproznlania zbiomik6w 
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych. Art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ww. ustawy dawal mozliwosc wyboru, jak::t dzialalnosc przedsittbiorca chce 
wykonywac i to od niego zalezalo, z jakim wnioskiem zwr6ci sitt do W 6jta 
Gminy 0 uzyskanie zezwolenia. 

Zarz::tdzenie Nr 37/06 W6jta Gminy Lancut z dnia 6 lipca 2006 r. 
w sprawie wymagan, Jakie powinien spelniac przedsi~biorca ubiegajqcy si~ 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania 
odpad6w komunalnych oraz oproznzania zbiornik6w bezodplywowych 

transportu nieczystosci cieklych nonnuje odrttbnie kwestie wymagaiJ. 
niezb~dnych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie 
odbioru odpad6w komunalnych oraz uzyskania zezwolenia na prowadzenie 
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dzialalnosci w zakresie opr6zniania zbiomik6w bezodplywowych i transportu 
nieczystosci cieklych. 

W tym stanie faktycznym nie mozna przyjetc, iz W6jt Gminy Lancut nie 
dopelnil obowi¢u polegajetcego na wydaniu decyzji zezwalajetcych na 
prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od 
wlascicieli nieruchomosci z terenu gminy Lancut dla firm, kt6re nie spelniajet 
wymagan, 0 kt6rych mowa w Zarzetdzeniu Nr 37/06 W6jta Gminy Lancut z dnia 
6 lipca 2006 r. Firmy wymienione w skardze z dnia 11.01.2012 r. w pkt. a, c, e, f 
tj. 

Gospodarka Komunalna w Blazowej Sp. z 0.0., 36-030 BlaZowa ul. 3-go 
Maja 35 

- Finna Uslugowo-Handlowa Maciej Marek "EKO-line" 37-710 Zurawica, 
Buszkowice 62 

Przedsit(biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w laroslawiu 
Sp. z 0.0., 37-500 laroslaw, ul. Przemyslowa 15 

Przedsit(biorstwo Uslug Komunalnych "EKOM" 87-800 Wlodawek ul. 
Gajowa 22119 Zaklad Gl6wny 37-500 laroslaw ul. Przemyslowa 6 
nie posiadajet zezwolenia na opr6znianie zbiomik6w bezodplywowych 
i transportu nieczystosci cieklych, poniewaZ z takim wnioskiem nie zwr6cily sit( 
do W6jta Gminy. Zezwolenie takie wydaje sit( na wniosek. 

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymani u czystosci 
i porzetdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) w brzmieniu 
obowietzujetcym na dzien 6 lipca 2006 r., prowadzenie przez przedsit(biorc6w 
dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci wymagalo uzyskania zezwolenia. Z wnioskiem 0 wydanie 
zezwolenia na odbi6r odpad6w komunalnych wystqpilo w 2006 r. tylko 
Przedsit(biorstwo Uslug Komunalnych "EKOM" 87-800 Wlodawek ul. Gajowa 
22119 Zaklad Gl6wny 37-500 laroslaw ul. Przemyslowa 6. Zezwolenie zostalo 
wydane zgodnie z Zarzetdzeniem Nr 37/06 W6jta Gminy Lancut z dnia 6 lipca 
2006 r., takZe w czt(Sci dotyczetcej miejsca unieszkodliwiania odpad6w 
komunalnych stalych tj. na skladowisku odpad6w komunalnych w Mlynach, 
gm. Radymno. 

Wskazane w ww. Zarzetdzeniu miejsce unieszkodliwiania odpad6w 
stalych bylo zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa 
Podkarpackiego przekazanym Gminie Lancut w marcu 2004 r. W planie tym 
w rejonie obslugi skladowiska zlokalizowanego w miejscowosci Mlyny gmina 
Radymno wskazana zostala mit(dzy innymi Gmina Lancut. Dlatego tez W6jt 
Gminy w Zarzetdzeniu Nr 37/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wymagan, jakie 
powinien spelniac przedsit(biorca ubiegajetcy sit( 0 uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz 
opr6miania zbiomik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych 
wskazal, jako miejsce unieszkodliwiania odpad6w komunalnych stalych 
miejscowosc Mlyny, gm. Radymno. 



W tym stanie faktycznym nie mozna przyj'tc oraz domniemywac, jak 
wskazano w skardze, iz mamy do czynienia z czynnosciami 0 charakterze 
korupcyjnym. 

"Stare Miasto-Park" Sp. z 0.0. 37-300 Lezajsk, Wierzawice 874 
dnia 19.01.2009 r. zwr6cHo sit( do W6jta Gminy Lancut z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na swiadczenie usrug w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz opr6tnianie zbiomik6w 
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych z terenu gminy Lancut. 
Z przedlozonych dokument6w stanowi'tcych zal'tczniki do wniosku wynika, 
iz "Stare Miasto-Park" Sp. z 0.0. posiada wlasne skladowisko odpad6w innych 
niz niebezpieczne i obojt(tne zlokalizowane w Giedlarowej pow. lezajski. Plan 
Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 
z uwzglt(dnieniem lat 2012-2019 przedstawia kierunki transportu odpad6w 
komunalnych z Lancuta na skladowisko odpad6w komunalnych w Mlynach, 
gm. Radymno oraz na skladowisko odpad6w innych niz niebezpieczne 
i obojt(tne, zlokalizowane w Giedlarowej pow. lezajski. W zezwoleniu na 
swiadczenie usrug w zakresie opr6zniania zbiomik6w bezodplywowych 
i transportu nieczystosci cieklych wskazano, jako miejsce zrzutu sciek6w ze 
zbiomik6w bezodplywowych do Oczyszczalni Sciek6w w Lancucie. W6jt 
Gminy Lancut wydaj'tc ww zezwolenie kierowal sit( obowi'tzkiem tworzenia 
warunk6w do wykonywania prac zwi'tzanych z utrzymaniem czystosci 
i porz'tdku na terenie gminy. 

Zarzut dotycz'tcy wywozu odpad6w przez Miejski Zaklad Uslug 
Komunalnych 37-100 Lancut, Traugutta 20 na skladowisko inne niz Mlyny, gm. 
Radymno jest bezpodstawny w sytuacji, gdy Miejski Zaklad Usrug 
Komunalnych nie istnieje. Byt prawny tego podmiotu ustal w dniu 27.06.2011 r. 
z chwil't wpisu do KRS Lancuckiego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. 

Finna Gospodarka Komunalna w Blazowej Sp. z 0.0., ul. 3-go Maja 35 
przy wniosku z dnia 20.04.2007 r. 0 udzielenie zezwolenia na swiadczenie uslug 
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 
zloZyla oswiadczenie, ze spelnia wszystkie wymagania okreslone w § 2 ust 1-13 
Zarz'tdzenia Nr 37/06 W6jta Gminy Lancut z dnia 6 lipca 2006 r., dlatego tez 
Gospodarka Komunalna w Blazowej Sp. z 0.0., uzyskala takie zezwolenie. 

W tym stanie faktycznym Rada Gminy uznaje skarg<t Pana Slawomira Golonka 
na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut za bezzasadn't. 
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