
UCHWAŁA NR XL/301/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 149 i poz. 650.) po rozpatrzeniu skargi Pana Kamila Lozi, zamieszkałego w Szczerbakowie 97, 28 – 
160 Wiślica, Rada Miejska w Wiślicy uchwala co następuje:

§ 1. 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Kamila Lozi, zamieszkałego w Szczerbakowie 97, 28 – 160 Wiślica na 
bezczynną działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica za 
pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w dniu  21 czerwca 2018r

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XL/301/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 28.06.2018r.

Pan Kamil Lozia zam. Szczerbaków 97, 28-160 Wiślica w dniu 28 marca 2018 roku do tut.
Urzędu złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy na budowę budynku magazynowo –
inwentarskiego na działce nr 319 w Szczerbakowie gm. Wiślica.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. wniosek został przesłany do urbanisty Pani Elżbiety Kwas celem
opracowania projektu decyzji o WZ. W dniu 18 maja 2018 r. tut. Urząd otrzymał od urbanisty wersję
roboczą wezwania oraz pisma kierowanego do Pana Kamila Lozia , po ich przeanalizowaniu przez tut.
Urząd uznano, że wymagają niezbędnej korekty i doprecyzowania.

Ostatecznie w dniu 12 czerwca 2018 roku pismo wraz z wezwaniem o uzupełnienie wniosku o WZ
zostało przesłane do wnioskodawcy Pana Kamila Lozia.

W trakcie prowadzonego postępowania Pan Kamil Lozia w dniu 07 maja 2018 r. skierował na
podstawie art. 37 Kpa ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach na
niezałatwienie sprawy w terminie oraz w dniu 14 czerwca br. / data wpływu / skierował do Wojewody
Świętokrzyskiego – skargę i wniosek o przeprowadzenie kontroli i pilne załatwienie sprawy.

W dniu 19 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica przesłał całość akt sprawy wraz z
wniesioną skargą do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach celem rozpatrzenia.

Wyjaśnia się, że przedłużony termin załatwienia sprawy podyktowany jest zebraniem dodatkowych
materiałów i ustaleń z uwagi na równolegle toczące się postępowanie prowadzone przez Burmistrza Miasta i
Gminy Busko Zdrój po wyłączeniu naszego Urzędu , dotyczące inwestycji o podobnej charakterystyce i na
tych samych działkach tj . działka nr 319 i działka nr 320 stanowiących własność Pana Andrzeja Lasaka
zam. Szczerbaków 97, 28-160 Wiślica.

Ponadto wyjaśnia się, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku magazynowo-inwentarskiego do 40DJP
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nie mogło być załatwione w terminie określonym w art. 35 Kpa
z uwagi na konieczność szczegółowego rozpoznania istniejącego problemu w tym obszarze, wynikająca z
występującego konfliktu społecznego w lokalizacji przedmiotowej działki i dotychczas prowadzone
postępowania administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań, dla realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na budowie chlewni o obsadzie powyżej 40DJP, obejmującej także
przedmiotową działkę nr 319.

Z uwagi na to, że w sprawie tej zapadły rozstrzygnięcia organów nie można było nie uwzględnić
wytycznych określonych w tych rozstrzygnięciach a szczególnie w decyzji Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach.

Sprawa wymagała pozyskania niezbędnych materiałów w sprawie oraz szczegółowego rozpoznania i
na ich podstawie wypracowania stanowiska w kwestii w/w wniosku.

Dalszy tok postępowania uzależniony jest od rozstrzygnięcia skargi przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Kielcach oraz terminu uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę Pana Kamila Lozia.

Nawiązując do powyższego skargę na bezczynną działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
należy uznać za bezzasadną.
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