
UCHWAŁA NR LXIII/449/2022 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 7 września 2022r. 

 
w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie organów ścigania                          

o umorzeniu śledztwa  i reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu 

karnym dotyczącym możliwości popełnienia przestępstwa polegającego                

na gospodarowaniu odpadami przez Zarząd Spółdzielni Socjalnej 

Communal Service w Brzezinach niezgodnie z pozwoleniem wydanym 

przez Marszałka Województwa Łódzkiego i obowiązującymi przepisami 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 306 § 1a pkt 2 w zw. z art. 305 

§ 4 i art. 465 w zw. z art. 464 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego                         

(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1375) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się złożyć środek odwoławczy w formie zażalenia na Postanowienie                               

o umorzeniu śledztwa z dnia 2 sierpnia 2022 roku, sygn. akt  RSD – 137/20 KPP                               

w Łęczycy, zatwierdzone postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zgierzu 

w dniu 16 sierpnia 2022 roku, sygn. akt 4202-4- Ds. 1643/2022, doręczone do Rady Miasta 

Brzeziny w dniu 31 sierpnia 2022 roku, dotyczącego mającego mieć miejsce w bliżej 

nieustalonym okresie, nie wcześniej niż od dnia 3 lutego 2014 roku i nie później niż do 

dnia 19 lutego 2020 roku w Brzezinach woj. Łódzkiego, wbrew przepisom składowania, 

przetwarzania i zbierania odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że mogło to 

zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza 

lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym,                                    

tj. dotyczącego przestępstwa z art. 183 § 1 k.k. 
 

§ 2. Treść ustalonego zażalenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny do podpisania przedmiotowego 

zażalenia i złożenia go właściwym organom ścigania wraz z odpowiednimi dokumentami 

oraz do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny w postępowaniu karnym zażaleniowym.  
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Brzeziny. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 
 

Grzegorz Maślanko 


