
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

 NR LXIV/315/2020 

w sprawie:uznania skargi złożonej przez Pana T.P. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za 
bezzasadną 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 713) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 256), oraz § 19a ust. 5 pkt 2 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r., poz. 4609 ze zm.), Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg i Wniosków Zgromadzenie uznaje wniesioną w dniu 
08.09.2020r. skargę „w sprawie niewykonania przez ZM GOAP czynności nakazanych prawem oraz 
wskazanych w pismach WIOŚ w Poznaniu” za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Zgromadzenia zawiadomi Skarżącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego 

"Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej" 

 
 

Tomasz Robert Zwoliński 
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UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2020 r. za pośrednictwemWojewody Wielkopolskiego wpłynęła do Biura

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” skarga złożona przez

Pana

T. P.„w sprawie niewykonania przez ZM GOAP czynności nakazanych prawem oraz wskazanych

w pismach WIOŚ w Poznaniu”.

Po rozpoznaniu skargi przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji ZM GOAP ustalono co

następuje.

Ustalenia faktyczne:

a) W odpowiedzi na pismo przekazane przez WIOŚ z dnia 23.12.2019 (wpływ do ZM GOAP

30.12.2019 r.) w dniu 13.01.2020 r. zostało wysłane zawiadomienie o zamiarze wszczęcia

kontroli działalności gospodarczej pod numerem: ZK.7032.3.1.2020.AP.MP.JR.

b) Podmiot tj. Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka" odebrał zawiadomienie w dniu 21.01.2020 r.

c) W dniach 11.02.2020-19.02.2020 r. przeprowadzona została kontrola ww. podmiotu.

d) Z czynności kontrolnych został sporządzony protokół, którego kopia z uwagi na zapis o

wykreśleniu podmiotu przekazana została do Działu Gospodarki Odpadami (odbiór w dniu

20.02.2020.r.).

e) W dniu 24.02.2020 r. zostało sporządzone pismo doWIOŚ informujące o ustaleniach

pokontrolnych oraz o zarekomendowaniu wykreślenia z Rejestru Działalności Regulowanej z

uwagi na wykazane nieprawidłowości.

f) Na wniosek z dnia 19.02.2020 r. podmiot został wykreślony z dniem 26.02.2020 r.

g) Po analizie sprawy oraz podjętych czynności stwierdzić należy, iż skarga jest niezasadna, gdyż

ZM GOAP poinformował WIOŚ o wynikach kontroli oraz o wykreśleniu podmiotu z RDR,

natomiast informacja ta prawdopodobnie nie została przekazana skarżącemu przez WIOŚ.

Podsumowanie i stanowisko Zgromadzenia :

1. W związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie ZM GOAP po zapoznaniu się dokumentami

oraz rozpatrzeniu skargi stwierdza, że
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a) Czynności, do których Związek został zobowiązany w piśmie WIOŚ z dnia 23.12.2019 zostały

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) ZM GOAP powiadomił WIOŚ o wynikach kontroli oraz o wykreśleniu podmiotu z RDR.

c) WIOŚ prawdopodobnie nie przekazał informacji od ZM GOAP mieszkańcowi, który wniósł

skargę.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Zgromadzenie ZM GOAP uznaje przedmiotową skargę za

bezzasadną.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku

jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na

skargę, a Skarżący ponowi 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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