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                   Gorzów Wlkp., 13 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

Nasz znak: NK-II.431.2.111.2021.MŻur 

Sprawę prowadzi: Jolanta Seń 

Telefon: 957851827 

e-mail: jolanta.sen@lubuskie.uw.gov.pl 

 

                                                                                                Pan  

                                                                                               Artur Terlecki 

                                                                                                Wójt Gminy Lubiszyn 

            

                                                                                                Rada Gminy  

                                                                                                 Lubiszyn    

 

Dotyczy: Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym 

 

 

W dniach od 22 października 2021 r. do 23 grudnia 2021 r. upoważnieni pracownicy 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:  

- Mariola Żurawska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodnicząca zespołu,  

- Jolanta Seń – inspektor wojewódzki, samodzielne stanowisko ds. skarg i wniosków 

 w Wydziale Nadzoru i Kontroli, 

przeprowadzili kontrolę Wójta Gminy Lubiszyn, zwanego dalej Wójtem oraz Rady Gminy 

Lubiszyn, zwanej dalej Radą, ul. Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn. 

Przedmiotem kontroli była organizacja oraz sposób przyjmowania i załatwiania skarg 

i wniosków za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.  

Działając na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję 

sprawozdanie zawierające opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę.* 

 

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Wójta oraz Radę Gminy ocenia się 

negatywnie. 

Powyższa ocena jest wynikiem stwierdzonych nieprawidłowości wykazanych w dalszej 

części niniejszego dokumentu. 

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania mieszkańców umieszczona została  

w budynku Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń, co spełnia wymogi określone w art. 253 §4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. Wójt dyżury w sprawach skarg i wniosków pełni w Urzędzie 

Gminy Lubiszyn w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00 (w tym dniu Urząd czynny jest 

od 7:30 do 16:00). Dodatkowo przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków odbywa się od 

godz. 16:00 do godz. 16:30 dla osób, które wcześniej dokonały zapisów. Zapisy te 
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prowadzone są codziennie w godzinach pracy Urzędu. Informacja jest wywieszona na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Gminy i Sołectwach oraz na stronie internetowej. 

Przewodniczący Rady przyjmuje mieszkańców w biurze Rady Gminy.  

W celu ustalenia terminu spotkania mieszkańcy proszeni są o kontakt z biurem Rady. 

Informacja umieszczona jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy 

Lubiszyn.  

Przedmiotowe ustalenia nie odpowiadają treści art. 253 k.p.a., który zawiera 

postanowienia o charakterze praktycznym i porządkowym, formułując jednocześnie 

konkretne nakazy dotyczące organizacji przyjmowania skarg i wniosków w organach 

administracji publicznej. Zawarty w § 1 wskazanego przepisu nakaz przyjmowania  

w sprawach skarg i wniosków ma zapewnić rzeczywistą możliwość kierowania tych 

środków do organów administracji publicznej, nie tylko w formie pisemnej, ale również  

w drodze bezpośredniego spotkania z kierownikiem organu bądź wyznaczonym zastępcą. 

Natomiast zgodnie z treścią art. 253 § 2 i 3 k.p.a., kierownicy organów lub wyznaczeni przez 

nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków, co 

najmniej raz w tygodniu po godzinach pracy. Wprowadzenie wymogu wcześniejszego 

umówienia spotkania ogranicza możliwość złożenia skargi/wniosku. 

Ewidencjonowanie skarg i wniosków należy do Moniki Wolak- podinspektora ds. administracji 

i sekretariatu w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym.  Koordynowanie 

 i nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków składanych przez obywateli, zgodnie 

z przesłaną informacją należy do Zastępcy Wójta Urszuli Stolarskiej, natomiast czuwanie 

nad terminowością załatwianych skarg i wniosków należy do podinspektora ds. 

administracji i sekretariatu Moniki Wolak, której również powierzono przyjmowanie  

i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków. W Urzędzie w okresie objętym kontrolą nie 

przeprowadzono kontroli wewnętrznych obejmujące tematykę niniejszej kontroli. 

W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym wspólnie dla Wójta i Rady odnotowano 4 

skargi w 2020 r. (z czego 2 wpłynęły do Rady) oraz 4 skargi w 2021 r.(w tym 3 do Rady). 

Wniosków nie odnotowano. 

Analizie poddano wszystkie sprawy. Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów 

stwierdzono niżej przedstawione nieprawidłowości. 

 

Przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi: 

- sprawa ujęta pod nr CRS 1 - 2 kwietnia 2021 r. do Rady Gminy wpłynęła skarga 

przekazana przez Wojewodę Lubuskiego, dot. działania Wójta Gminy Lubiszyn. Pismem  

z 20 maja 2021 roku, znak: ROA.0004.2.2021.Kwis Przewodniczący Rady Gminy przekazał 

skarżącej stanowisko Rady Gminy wyrażone w uchwale nr XXIII/207/2021  z dnia  19 maja 

2021 r. 

Art. 237 § 1 k.p.a.  stanowi, iż organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić 

skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia 

sprawy w terminie w postępowaniu skargowym stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. tj. 

organ, który nie załatwił skargi w terminie, obowiązany jest zawiadomić o tym 

wnoszącego skargę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi. 

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości było rozpatrzenie skargi z naruszeniem 

ustawowego terminu. 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością Przewodniczący Rady w złożonych 

wyjaśnieniach poinformował, iż skarżąca została poinformowana o przedłużeniu terminu 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3doltqmfyc4nbvgy2tcmztha
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rozpatrzenia skargi. Do kontroli przedłożono pismo z 26 kwietnia 2021 r. znak: 

RAO.1510.1.2021.KW informujące skarżącą o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia 

skargi, lecz nie przedłożono potwierdzenia wysyłki ww. pisma.  

 

Nie zachowano właściwości organu 

16 czerwca 2021 r. do Wójta Gminy wpłynęła starga, dot. działania kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubiszynie. W piśmie z 25 czerwca 2021r., znak: 

PS.052.09.2021.EN skierowanym do Wójta Gminy Lubiszyn - Kierownik GOPS udzielił 

wyjaśnień w niniejszej sprawie. Następnie pismem z 8 lipca 2021r. znak: PS.440.04.2021.EN 

Kierownik GOPS udzielił odpowiedz na skargę. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 

zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy. W art. 

231 § 1 k.p.a. wskazano, że jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej 

rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, 

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, 

albo wskazać mu właściwy organ.  Natomiast art. 232 § 2 k.p.a. stanowi, iż skargę na 

pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, 

z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej 

załatwienia. 

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości było rozpatrzenie skargi przez niewłaściwy organ. 

Na powyższą okoliczność zostały złożone wyjaśnienia, z których wynika,  iż w „oparciu 

o treść pisma, korespondencję zakwalifikowano, jako prośbę o pomoc oraz skargę na 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pismo niezwłocznie przekazano na 

podstawie dekretacji do Kierownika GOPS celem wyjaśnienia sprawy. Kierownik GOPS 

pilnie złożyła bardzo obszerne wyjaśnienia w sprawie, które potwierdziły zasadność 

kwalifikacji pisma. W oparciu o kwalifikację pisma, zastosowano wewnętrzną procedurę 

kierowania korespondencji do jednostki organizacyjnej gminy celem załatwienia - bez 

zastosowania art. 231 k.p.a.” 

 

Brak podjęcia stosownej uchwały:  

- sprawa ujęta pod nr CRS 4 – 4 sierpnia 2021 r. do Rady wpłynęła skarga, dot. konfliktu 

sąsiedzkiego. Pismem z 9 sierpnia 2021 r., Przewodniczący Rady poinformował skarżącego, 

iż w niniejszej sprawie organem właściwym jest sąd powszechny.  

Zgodnie z art. 231 § 1 k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej 

rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, 

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, 

albo wskazać mu właściwy organ.  Działanie polegające na wskazaniu skarżącemu 

organu właściwego było działaniem prawidłowym. Jednak stwierdzono nieprawidłowość 

polegającą na braku podjęcia stosownej uchwały, gdyż art. 14 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), wskazuje, że rada gminy działa 

poprzez podejmowanie uchwał, a więc przekazanie skargi przez radę powinno nastąpić 

w formie uchwały. Przemawia za tym przede wszystkim charakter organu (organ 

kolegialny podejmuje decyzje w formie uchwały) oraz stanowisko reprezentowane  

w orzecznictwie sądów administracyjnych.  
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Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości było wskazanie skarżącemu organu właściwego 

bez podjęcia stosownej uchwały. 

Mając na uwadze powyższe Przewodniczący Rady złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż: 

„Rada Gminy nie podjęła stosownej uchwały dot. sprawy zarejestrowanej pod poz. 4  

w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, ponieważ z treści pisma wynikało, że nie 

stanowiło ono skargi na wójta a dotyczy stosunków międzysąsiedzkich. Stąd też na 

podstawie art. 231§1 kodeksu postępowania administracyjnego, przekazano pisemną 

informację o możliwości skierowania sprawy do sądu powszechnego.” 

Brak udzielenia odpowiedzi na skargę 

3 marca 2020 r. wpłynęła skarga zatytułowana „skarga na wykonawcę przyłącza 

energetycznego” w przedłożonych do kontroli dokumentacji brak pisma informującego  

o sposobie załatwienia sprawy.  

Artykuł 14 § 1 k.p.a., obowiązujący w dacie rozpatrywania skargi, ustanawiał zasadę 

ogólną pisemności postępowania administracyjnego. Z zasady tej wynika dla organów 

administracji publicznej obowiązek załatwiania sprawy w formie pisemnej. Ustawowym 

obowiązkiem organu jest załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki w myśl art. 237 k.p.a. tj. 

organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie w 

postępowaniu skargowym stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. tj. organ, który nie załatwił 

skargi w terminie, obowiązany jest zawiadomić o tym wnoszącego skargę, podając 

przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi. W przypadku, jeśli organ uzna 

się za nie właściwy w sprawie zastosowanie ma art. 231 § 1 k.p.a. w myśl, którego, jeżeli 

organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu 

organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy 

organ.   

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest brak udzielenia odpowiedzi na skargę, co 

prowadzić może do utraty zaufania obywateli do władzy publicznej. 

Z przesłanych wyjaśnień wynika, iż: „nie pozostawiono skargi bez rozpatrzenia. Analizę 

sprawy podjęto niezwłocznie.  W wyniku analizy okazało się, iż skarga została złożona 

mylnie, w wyniku błędu skarżącego się. Otóż przedmiot skargi dotyczył działań własnych 

skarżącego, a w szczególności działań firmy działającej na jego zlecenie. Na tę 

okoliczność została sporządzona notatka służbowa, znajdująca się w aktach Referatu 

Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W tej sprawie nie byliśmy stroną 

postępowania. Wykonawca zobowiązał się do naprawy powstałych szkód. Notatka 

służbowa w załączniku.” 

Nieprzestrzeganie instrukcji kancelaryjnej 

W sprawach zarejestrowanych pod numerami CRS 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20,21 i 23 nadano niewłaściwy symbol z jednolitego rzeczowego wykazu akt.  

 

W toku kontroli stwierdzono, iż pod poz. 1 i 4 zarejestrowano skargi skierowane do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mając na uwadze, iż ww. sprawy nie podlegają 

rozpatrzeniu w oparciu o przepisy Działu VIII k.p.a., wobec powyższego nie podlegały 

kontroli. 
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Zastępca Wójta Urszula Stolarska wyjaśniła, iż, „skargę zarejestrowano w Centralnym Rejestrze 

Skarg i Wniosków, ponieważ dotyczyła działalności Wójta. W związku z wątpliwościami w 

kontekście konieczności jej rejestracji uznano za zasadne wpisanie jej do rejestru.” 

Nie wniesiono uwag do sposobu rozpatrzenia spraw ujętych pod nr CRS 2, w roku 2020 

oraz CRS 2 w roku 2021. 

Ponadto w toku kontroli wystąpiono do Wójta Gminy z zapytaniem: Czy w okresie objętym 

kontrolą do Wójta Gminy wpłynęły sygnały od mieszkańców dot. nielegalnego wysypiska 

śmieci na terenie Gminy? Jeśli tak, jakie działania zostały podjęte. 

Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż: „w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2020-2021, 

zlokalizowano 9 wysypisk odpadów na terenie Gminy Lubiszyn, w tym:  

1) w dniu 03 kwietnia 2020 r. pracownik tut. urzędu, wykonując czynności służbowe, stawił się 

na teren działki nr 238/4 obręb 12 Wysoka, po otrzymaniu od Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej, ul. J. Dąbrowskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp., 

telefonicznej informacji o porzuconych beczkach na ww. nieruchomości. Na miejscu 

potwierdzono fakt, iż na terenie działki znajdują się porzucone beczki w ilości 8 sztuk. 

Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyła teren przed osobami postronnymi, również folią 

typu strecz i taśmą klejącą przed wyciekiem bliżej nieokreślonej substancji na bazie farb    

i lakierów. Wójt Gminy Lubiszyn decyzją nr RIT.6236.03.2020.KF nakazał do 08 maja 2020 r. 

właścicielowi działki nr 238/4 obręb 12 Wysoka (Skarb Państwa, użytkownik wieczysty 

Polskie Koleje Państwowe SA) usunąć przedmiotowe odpady. PKP odwołało się do SKO  

w Gorzowie Wlkp. od decyzji Wójta Gminy Lubiszyn nr RIT.6236.03.2020.KF. SKO decyzją  

z dnia 8 lipca 2020 r. uchyliła w części zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Lubiszyn dot. 

terminu do usunięcia odpadów i wyznaczyła nowy termin, w pozostałym zakresie 

utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. PKP SA wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, który również nakazał usunąć przedmiotowe odpady właścicielowi 

gruntu. PKP SA wniosło skargę na orzeczenie wyroku (sygn. akt II SA/Go/434/20) do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i poinformowało Gminę Lubiszyn oraz Lubuski 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, że do dnia uzyskania prawomocnego 

orzeczenia NSA nakazującego usunięcie odpadów, nie będzie podejmowała żadnych 

działań;  

2) w dniu 17 kwietnia 2020 r. pracownicy tut. urzędu po otrzymaniu informacji o wylanym  

przepracowanym oleju na działce ewid. nr 219/16 Marwice niezwłocznie stawili się na 

przedmiotowym terenie, na którym potwierdzili zaistniałą sytuację. Na działce również 

stawili się pracownicy Lubuskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Jednostka 

Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej. Pracownicy tut. urzędu 

zabezpieczyli teren zasypując materiałem zabezpieczającym (trocinami) ziemię, gdzie 

został wylany olej oraz telefonicznie skontaktowali się z specjalistyczną firmą zajmująca się 

transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i medycznych celem 

usunięcia, wywozu oraz zagospodarowania przedmiotowych odpadów. Firma PUE Sp. z o. 

o. Sp. k. wykonała usługę i drogą elektroniczną przedstawiła rozliczenie całego zadania, 

tj. 17 05 03*-gleba i ziemia, w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne: 

13,700Mg, 15 02 02*-sorbenty, materiały filtracyjne zawierające substancje niebezpieczne: 

0,400 Mg. Wójt Gminy Lubiszyn złożył wniosek do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie 

Wlkp. o ustalenie i ukaranie sprawcy odpowiedzialnego za popełnienie czynu 

zabronionego dot. wylanie oleju. W dniu 3 czerwca 2020 r. pracownik tut. urzędu stawił się 

na Komisariat Policji celem złożenia zeznań ww. sprawie. Komisariat Policji w Gorzowie 
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Wlkp. zawiadomił tut. urząd o niewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu z powodu 

niewykrycia sprawcy wykroczenia;  

3) w dniu 18.05.2020 r. Sołtys Marwic zgłosił do Urzędu Gminy w Lubiszynie wyrzucone  

odpady (nieznana substancja) przy drodze powiatowej w m. Marwice. Pracownicy tut. 

urzędu udali się na działkę ewid. nr 1 obręb Marwice, gdzie potwierdzili zaistniała sytuację. 

Po ustaleniu właściciela nieruchomości Wójt Gminy Lubiszyn zawiadomieniem z dnia 

18.05.2020 r. wszczął postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W tym samym dniu Wójt 

Gminy Lubiszyn złożył wniosek do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. o ustalenie 

 i ukaranie sprawcy za popełnienie czynu zabronionego dot. wyrzucenia nieznanej 

substancji. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. (właściciel nieruchomości) poprosiło 

Policję o pilna interwencję w przedmiotowej sprawie. Przedmiotowa substancja została 

zbadana przez inspektorów Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Przeprowadzone badania jednoznacznie nie wskazały składu substancji, wstępnie 

określono, że substancja ta może być zaolejoną wodą pochodzącą z separatorów do 

odwadniania olejów (13 05 07*). W dniu 3 czerwca 2020 r. pracownik tut. urzędu stawił się 

na Komisariat Policji celem złożenia zeznań ww. sprawie. Prokuratura dnia 16.06.2020 r. 

zawiadomiła tut. urząd o wszczęciu śledztwa w sprawie zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi. W dniu 07.07.2020 r. została wydana decyzja nakazująca usunięcie 

przedmiotowych odpadów do 24 lipca 2020 r. Pracownik Starostwa Powiatowego 

w Gorzowie Wlkp. poinformował pracownika tut. Urzędu o uprzątnięciu przedmiotowego 

terenu w wyznaczonym terminie. Pracownicy tut. urzędu przeprowadzili kontrolę, gdzie 

potwierdzono fakt uprzątnięcia terenu. Komisariat Policji w Gorzowie Wlkp. zawiadomił tut. 

urząd o niewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu z powodu niewykrycia sprawcy 

wykroczenia; 

4) w dniu 17.08.20220 r. zostały odnalezione odpady przed terenem cmentarza  

Komunalnego w m. Tarnów przez pracownika społeczno-użytecznego Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubiszynie, który w trakcie sprzątania przedmiotowych odpadów 

zauważył oświadczenie z danymi osobowymi, które następnie zostało przekazane policji 

celem ustalenia i ukarania sprawcy. Komisariat Policji w Gorzowie Wlkp. zawiadomił tut. 

urząd o niewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu z powodu niewykrycia sprawcy 

wykroczenia; 

5) w dniu 11.02.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Lubuskiego Wojewódzkiego  

Inspektoratu Ochrony Środowiska informujące, iż otrzymali zgłoszenie o porzuconych 

odpadach na działce nr 105 w Lubnie. Pracownik tut. urzędu udał się na wizję lokalną 

gdzie potwierdził zaistniałą sytuację (porzucone elementy z pojazdów samochodowych, 

odpady poremontowe, sprzęt RTV na działce gminnej) i złożył wniosek do Komisariatu 

Policji II w Gorzowie Wlkp. o ustalenie i ukaranie sprawców. Dnia 10 marca 2021 r. Policja 

umorzyła postępowanie ze względu na brak wystarczającej dokumentacji do skierowania 

wniosku do sądu. W związku z powyższym został zamówiony kontener na odpady 

 i pracownicy gospodarczy tut. urzędu uprzątnęli teren; 

6) w dniu 23 marca 2021 r. Sołtys Stawu zgłosił do tut. urzędu wyrzucone odpady przy  

drodze gminnej. Pracownicy tut. urzędu udali się na wizję lokalną, gdzie potwierdzili 

zaistniałą sytuację (odpady poremontowe). Wójt Gminy Lubiszyn złożył wniosek do 

Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp. o ustalenie i ukaranie sprawcy. Dnia 12.04.2021 r. 

Policja umorzyła postępowanie ze względu na brak wystarczającej dokumentacji do 
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skierowania wniosku do sądu. W związku z powyższym został zamówiony kontener na 

odpady i pracownicy gospodarczy tut. urzędu uprzątnęli teren; 

7) w dniu 20.05.2021 r. po uzyskaniu zgłoszenia od mieszkańca gminy pracownicy tut.  

urzędu udali się na wizję lokalną na działkę nr 106/1 ob. Buszów. W trakcie wizji 

potwierdzono fakt nielegalnego wyrzucania odpadów. Dnia 24.05.2021 r. Wójt Gminy 

Lubiszyn złożył wniosek do Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp. o ustalenie i ukarania 

sprawcy. Po ustaleniu, iż właścicielem nieruchomości jest osoba zmarła Wójt Gminy 

Lubiszyn zwrócił się z prośbą do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. o przekazanie 

informacji czy po zmarłym prowadzone było postępowanie spadkowe i czy zakończyło się 

prawomocnym orzeczeniem. Dnia 21.07.2021 r. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. 

zawiadomiła Wójta Gminy Lubiszyn, iż zostało wszczęte śledztwo w sprawie składowania 

odpadów oraz osobnym pismem prosiła o udzielenie informacji czy Gmina Lubiszyn 

wystąpiła o stwierdzenia nabycia spodku po zmarłym. Wójt Gminy Lubiszyn poinformował, 

iż nie wystąpił do sądu o nabycie spadku, lecz o udzielenie informacji czy było 

prowadzone ww. postępowanie spadkowe. Dnia 25.10.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło 

postanowienie Komendy Miejskiej Policji o umorzenie przedmiotowego śledztwa. Do dnia 

dzisiejszego, tj. 16.12.2021 r., Wójt Gminy Lubiszyn nie uzyskał odpowiedzi od Sądu 

Rejonowego w Gorzowie Wlkp. o nabycia spadku po zmarłym właścicielu dz. 106/1; 

8) w dniu 11.06.2021 r. Sołtys Tarnowa zgłosił pracownikowi tut. urzędu wyrzucone odpady  

(części samochodowe) przed terenem cmentarza komunalnego w m. Tarnów. Wójt 

Gminy Lubiszyn złożył wniosek do Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp. o ustalenie 

 i ukaranie sprawcy. Dnia 01.07.2021 r. Policja zawiadomiła o umorzeniu postępowania ze 

względu na brak wystarczającej dokumentacji do skierowania wniosku do sądu.  

W związku z powyższym zlecono firmie gospodarującej odpadami uprzątnięcie terenu; 

9) w dniu 31.08.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Lubuskiego Wojewódzkiego  

Inspektoratu Ochrony Środowiska informujące, iż przeprowadzili ponowne oględziny 

posesji Staw 27 gdzie porzucone są odpady. Pracownicy tut. urzędu udali się na wizję 

lokalna na dz. nr 526 ob. Staw, gdzie potwierdzili znajdujące się odpady na 

przedmiotowym terenie. Po ustaleniu, iż w ewidencji gruntów właścicielem nieruchomości 

jest osoba zmarła Wójt Gminy Lubiszyn wystąpił do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.  

o przekazanie informacji czy po zmarłym prowadzone było postępowanie spadkowe i czy 

zakończyło się prawomocnym orzeczeniem. Zgodnie z ustawą o odpadach domniemywa 

się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na 

nieruchomości, dlatego też w dniu 01.09.2021 r. Wójt Gminy Lubiszyn wystąpił z pismem do 

syna zmarłego właściciela o obowiązku usunięcia odpadów w terminie 14 dni od 

otrzymania pisma. Dnia 07.09.2021 r. współwłaściciel działki złożył wniosek z prośbą 

o wydłużenie terminu na uprzątnięcie terenu ze względu, iż ma zawartą umowę na 

posprzątanie terenu z firmą sprzątająca do dnia 30 września 2021 r. - Wójt Gminy Lubiszyn 

wyraził zgodę. Następnie Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. dnia 14.09.2021r. poinformował 

tut. urząd o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym. Dnia 04.10.2021 r. odbyła się 

kolejna wizji lokalna, podczas której pracownicy tut. urzędu stwierdzili usunięcie beczek 

oraz odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.  

 

Przedstawiając powyższe ustalenia,  

Radzie Gminy zalecam podjęcie następujących działań: 

1. sprawom skargowym/wnioskowym nadawać właściwy symbol z jednolitego rzeczowego  
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wykazu akt, 

2. przestrzegać art. 237 k.p.a., tj. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić  

skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia 

sprawy w terminie w postępowaniu skargowym stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. tj. 

organ, który nie załatwił skargi w terminie, obowiązany jest zawiadomić o tym 

wnoszącego skargę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi, 

3. w przypadku zastosowania art. 231 k.p.a. podejmować stosowna uchwałę. 

  

Wójtowi zalecam podjęcie następujących działań: 

1. sprawom skargowym/wnioskowym nadawać właściwy symbol z jednolitego 

rzeczowego wykazu akt, 

2. przestrzegać art. 237 k.p.a., tj. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić  

skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia 

sprawy w terminie w postępowaniu skargowym stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. tj. 

organ, który nie załatwił skargi w terminie, obowiązany jest zawiadomić o tym 

wnoszącego skargę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi, 

3. prawidłowo ustalać organy właściwe do rozpatrzenia skargi zgodnie z art. 229 k.p.a. 

 

 

Podstawa prawna: 

* art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 224) 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

przysługuje Państwu prawo do przedstawienia swojego stanowiska odnośnie przesłanego 

sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Nie wstrzymuje to  

realizacji ustaleń kontroli. 

 

                                                                                            

 

                                                                                                            

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Paweł Witt 

Dyrektor  

Wydziału Nadzoru i Kontroli  


