
                     Uzasadnienie do uchwały Nr V.34.2015r. Rady Gminy Nadarzyn  

w sprawie rozpatrzenia  skargi  Państwa Mirosławy i Grzegorza Krupińskich na działalność 

                                                        Wójta Gminy Nadarzyn 

 

W dniu 30 grudnia 2014r. do Urzędu Gminy Nadarzyn wpłynęła, przekazana przez Starostę 

Pruszkowskiego, skarga Państwa Mirosławy i Grzegorza Krupińskich na działalność Wójta Gminy 

Nadarzyn w sprawie niewłaściwego usytuowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w 

sąsiedztwie sklepu spożywczego w Młochowie. 

Po analizie zawartych w skardze argumentów i zarzutów, Rada Gminy Nadarzyn nie znalazła 

podstaw do uwzględnienia skargi. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

( Dz. U. z 28 listopada 2013 r. poz. 1399 ) gmina ma obowiązki w zakresie organizowania odbierania i 

zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki. Od wielu lat na terenie 

Gminy Nadarzyn funkcjonowały takie stanowiska do zbiórki selektywnej, szczególnie odpadów 

opakowaniowych. Na wniosek przedsiębiorcy odbierającego odpady z tereny Gminy Nadarzyn 

dotyczący dodatkowego ustawienia takich kontenerów, zgodnie z zawartą umową wskazano, jako 

miejsce możliwej lokalizacji pojemników, działkę nr 223/2 w Młochowie. Działka ta stanowi drogę 

gminną i jest przeznaczona jako droga dojazdowa dla pojazdów OSP (po przebudowie ogrodzenia). 

Natomiast aktualnie może być wykorzystywana  jako stanowisko do selektywnej zbiórki odpadów, 

funkcjonujące dodatkowo, poza obowiązującym systemem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK).  

Przywołany w skardze przepis z § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 ze zm.) określa warunki dla sytuowania miejsc na 

pojemniki i kontenery na odpady stałe. Przepisy te dotyczą:  

a) działek budowlanych (§ 22 ust. 1) 

b) utwardzonych placów do ustawiania pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi (§ 22 

ust. 3) 

Z kolei pojemniki zlokalizowane w Młochowie nie znajdują się na działce budowlanej, lecz 

nieruchomości stanowiącej drogę. Ponadto zgodnie § 23 ust. 3 przywołanego rozporządzenia 

dopuszczalne jest sytuowanie pojemników przy linii rozgraniczającej od strony ulicy, co w opisanym 

przypadku ma miejsce. Należy nadmienić, że pojemniki te nie mogą stwarzać problemów 

sanitarnych, gdyż są przeznaczone do zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, 

papieru i szkła. Obecność takich pojemników powinna usprawnić selektywną zbiórkę komunalnych 

odpadów opakowaniowych, które powstają m.in. w związku z obecnością sklepu spożywczego. 



Wobec powyższego obecność w/w pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na opisanym terenie 

należy uznać za uzasadnioną. 

Odnosząc się do zarzutu skargi, że usytuowanie pojemników w bezpośrednim sąsiedztwie 

drogi powiatowej  ul. Mazowiecka i Al. Kasztanowa zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, to 

wskazać trzeba, iż w tym zakresie zostały podjęte przez Starostę Pruszkowskiego czynności kontrolne. 

W ich wyniku, m. in. przeprowadzonej w dniu 15.12.2014r. wizji w terenie, ustalono, że kontenery 

częścią swej podstawy zajmowały około 0,5 m pasa drogi powiatowej nr 3101W. Kontenery zostały 

jednak po interwencji Starosty Pruszkowskiego przesunięte poza pas drogowy i w konsekwencji, jak 

orzekł Starosta  – nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Mając powyższe na uwadze, podjęto uchwałę o odmowie uwzględnienia skargi na działalność 

Wójta Gminy Nadarzyn.  

 


