Uchwata Nr XII/98/2011.
Rady Gminy Stary Targ
z dn\a29 listopadaf0ll r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nabezczynnośćWójta Gminy Stary Targ
Na podstawie(art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządziegminnym (Jednolitytekst:DzU. z200| r. Nr I42,poz. I59| z
poźn.zmianami oraz art. 229 pkt.3) ustawy z dnia 14 czerwca |960 r. Kodeks
(Jednolitytekst:Dz.U. z2000 r. Nr 98,poz.
postępowaniaadministracyjnego
|07| zpóźn.zmianami).
Rada Gminy Stary Targ uchwala,co następuje:

$1.

|. Uznaje się za niezasadnąskargęwniesionąprzez Państwo Gabrielę i
Andrzeja Bosek, zam. w Starym Targu gmina Stary Targ,nabezczynność
Wójta Gminy Stary Targ w sprawie zakonczonej decyzją ostateczną
dotyczącąustaleniawarunków zabudowy dla inwestycji polegającejna
ptzeznaazeniubudynku biurowego poł.W Starym Targu na dziatcenr
4013na cele mieszkaniowe.
2, Uzasadnienie tozpatrzenia skargi stanowi załącznikdo niniejszej
uchwĄ.

$2.

Zobow\ązujesię PrzewodniczącegoRady gminy do poinformowania
Skarzących o sposobie załatwieniaskargi.

$3.

Uchwaławchodzi w iycie z dniem podjęcia.

y Gminy
pik

Zał'ącznikdo uchwĄ Nr XII/98/201lRady gminy Stary Targ z dniaZ9
listopada2011 r.
Uzasadnienie
Skarzący wnieśliskargę nabezczynnośćWójta gminy Stary Targ w
sprawie zakończonej decyzj ą ostatecmą dotyczącąustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji pol egającej na przeznaczeniubudynku biurowego
połozonegow Starym Targu na działcęnr 4013na cele mieszkaniowe.
organ uchwałodawczy,jakimjest Rada Gminy Stary Targ, w tym
postępowaniumiał zbadać,czy argumentacjaprzedstawionaw treściskargi
uprawnia do stwierdzeniaprzęZ ten organ o zasadnościtego środkazaskarzęnia.
Nalezy wyraźniezaznaczyć,ze postępowaniew trybie skargowym
przewidzianymw zapisachart. k.p.a.jest jednoinstancyjnei nie ma w nim
miejsca na środkizaskarzenia(dla por. postanowienieWojewodzkiego Sądu
Administracyjnegow Opolu zdnia l0 grudnia2007r. II SA/Op 551107,LEX nr

4638e7).
Rada Gminy po ana|izieomawianej skargi uznałajązabezzasadną ito z
paru powodów.
Po pierwsze na|eĘ zauwaĘć,,Żew ostatnichmiesiącachwójt Gminy
Stary Targ udzieliłw dwóch pismach obszernychwyjaśnień,przedstawiając
Skarzącymswój punkt widzenia na interesującąich sprawę(dla por. pisma z
dnia 10 sierpnia 20I| r. nasz znak:RG-I-2010l2l201rli z dnia26 pńdziernika
20|I r. nasz znak:RG-I-20 t 0l3l20l1). Nie moznawięc, juz chociażbyz
powodu tej ,,aktywności''
organumówić obezczynnościWojta Gminy. W
dotychczasowychwyjaśnieniach
kierowanychdo Skarzącychorgan
wykonawczy czynIłstarania,aby odnieść
się mozliwie dokładniedo
argumentacjiwyraizonejw skardze. Wskazywano przy tym, Żep|an
zagospodarowaniaprzestrzemego Gminy Stary T arg zatwierdzony uchwałąNr
XXXIV/34512006 Rady Gminy Stary Targ zdnia 31 sierpnia2006r.(publik.w
Dz.Urzędowy Wojewódawa Pomorskiegoz dnia 11 maja 2007 r. Nr 92,poz.
|437) określił'
że działkanr 4013stanowiterenzabudowy mięszkaniowej
jednorodzinnej(1IVIN)co powoduje,że dotychczasowepostanowienia
administracyjne,w tym SamorządowegoKolegium odwoławazęgow Gdańsku
zdnia|7 października2008 r. Sygn. Akt2745l08 oraztutejszegoorganu zdnia
16 czerwca 2008 r. RG-I-733||7l3l08, nie mająjui w tej sprawie znaczenia.

TrzebateŻ z całąmocą podkreślić, ze w piśmiez dnia 26 październikabr.
organ wykonawczy uprzedził Skarizących,ze wystąpi do organów nadzoru
budowlanego o zajęcie ostatęcmego stanowiskaw sprawie będącej
przedmiotem niniej szej skargi. Trzęba pamiętać,ie ma to istotne znaczenie
(odpowiedzi wlw organów), gdyizrozstrzygnięciatych organów miały
spowodowacaby Społka,,STAR-MET,, przywróciłapoprzedni sposób
użytkowaniabudynku usytuowanegona działcent 4015w m. Stary Targ, który
znajdujesię w bezpośrednim
sąsiedztwiebudynku stanowiącegowłasność
skarżących.
Wobec tych okoliczności,świadczącycho działaniachpodejmowanych
przez tut. organ wykonawczy skarga obezczynność
organugminy jest
całkowici e b ezzasadna.
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