
UCHWAŁA NR LXVII/328/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: przekazania skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania złożonej przez 
M. B. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do 

sądu administracyjnego. 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 
17 lipca 2013 r. poz. 4609 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejszym przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: 
-skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania złożoną przez Pana M. B. (szczegółowe dane 
Skarżącego w treści skargi) stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

- odpowiedź na skargę (2 egzemplarze) stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 

- akta sprawy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały  w celu rozpatrzenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku. 

§ 3. 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 11 marca 2021 r. do Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej” wpłynęła skarga Pana M. B. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie

postępowania przez Zgromadzenie Związku.

Na mocy art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi organ za pośrednictwem, którego została złożona skarga do sądu

administracyjnego przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami

sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej.

Zgromadzenie Związku po zapoznaniu się z treścią skargi przekazuje niniejsze skargę wraz z

aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego celem rozpatrzenia.
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