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UCHWALA Nr XXXIV/26112012
RADY MIASTA MARKI
z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta Marki

mo jo Mazo mie ckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie gminnym
(tekstjednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 roku nr 98, poz 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu skargi, uchwala sie co nastepuje:

§1

1. Uznaje sie za niezasadna skarge Pani Beaty Brzozowskiej, Pani Marty Bogusz i Pana
Wojciecha G6rala z dnia 5 maja 2012 roku na dzialalnosc Burmistrza Miasta Marki dotyczaca:
zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz zbiorowego odprowadzania sciekow mieszkancow osiedla
przy ulicy Berensona w Warszawie.
2. Uzasadnienie stanowi zalacznik do uchwaly,
§2 Zobowiazuje sie Przewodniczacego Rady do poinformowania Skarzacych
zalatwienia skargi.

§3 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie do uchwaly
Nr XXXIV/26112012 Rady Miasta Marki
z dnia 28 listopada 2012 roku

uro]. Mazowieckie

Po

zapoznaniu

sie

z

dokumentacja sprawy

oraz przeprowadzeniu postepowania

wyjasniaiacego przez Komisje Rewizyjna dotyczacego skargi Pani Beaty Brzozowskiej, Pani Marty
Bogusz i Pana Wojciecha G6rala na dzialalnosc Burmistrza Miasta Marki stwierdza sie, ze w
kwestiach podnoszonych przez skarzacych nie rna podstaw by uznac skarge za zasadna,
W zwiazku z tym, ze osiedle zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta
Warszawy, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2007 roku

0

zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2006 , nr 123, poz. 858 ze zm.) nie rna zastosowania
jako zadanie wlasne Miasta Marki wobec mieszkancow tego osiedla. Aby Sp6lka Wodociag

C)

Marecki mogla dostarczac wode i odprowadzac scieki z przedmiotowego osiedla niezbedne jest
posiadanie przez spolke zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci na terenie Warszawy, kt6rego to w
dniu skladania skargi spolka nie posiadala,
Rada Miasta Marki w dniu 29 sierpnia 2012 roku podjela uchwale XXIXl20712012 w
sprawie porozumienia rniedzygminnego z miastem stolecznym Warszawa, dzieki kt6remu
urnozliwia uzyskanie pozwolenia Prezydenta miasta stolecznego Warszawa dla Wodociagu
Mareckiego na swiadczenie uslug na terenie dzielnic: Targ6wek i Bialoleka.
W zwiazku z powyzszym Rada Miasta uznaje przedrniotowa skarge za bezzasadna,
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