
UCHWAŁA NR XXXV/202/2021 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 29 września 2021 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia 

wniosku przez Burmistrza Miasta Łaskarzew 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2021r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2021r. poz. 735, 1491) w związku ze skargą Pana Sławomira 

Danilczuka z dnia 07 września 2021 r. na sposób załatwienia wniosku przez  Burmistrza Miasta 

Łaskarzew  Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zbadaniu skargi Pana Sławomira Danilczuka z dnia 07 września 2021 r. na sposób 

załatwienia wniosku przez Burmistrza Miasta Łaskarzew, po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje się skargę za niezasadną.   

2. Uzasadnienie uznania skargi za niezasadną zawiera załącznik do niniejszej   

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym poinformowanie skarżącego o sposobie załatwienia skargi, 

powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Łaskarzew. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

        Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/202/2021 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 29 września 2021r 

 

Uzasadnienie 

 Dnia 07.09.2021r., Pan Sławomir Danilczuk skierował do Burmistrza Miasta Łaskarzew 

„Wniosek o wstrzymanie prac dotyczących realizacji inwestycji tężnia solankowa w 

Łaskarzewie”. Do wniosku tego załączył pismo skierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Garwolinie. Burmistrz Miasta Łaskarzew pismem z dnia 26.08.2021r.,  

zawiadomił wnioskodawcę o nieuwzględnieniu jego wniosku, pouczając jednocześnie, że 

wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia 

skargi. Pan Sławomir Danilczuk z tego uprawnienia skorzystał. Dnia 07.09.2021r., złożył 

skargę skierowaną do Burmistrza Miasta Łaskarzew. Ponieważ skarga dotyczyła postępowania 

właśnie Burmistrza Miasta Łaskarzew, mając na uwadze przepisy art. 229 pkt 3 i art. 231 § 1 

k.p.a. Burmistrz przekazał skargę Radzie Miasta Łaskarzew. Rozpoznaniem skargi zajęła się 

Komisja skarg, wniosków i petycji. 

Komisja ustaliła, że skarżący wnioskował o wstrzymanie realizacji inwestycji w postaci 

tężni solankowej gdyż w jego ocenie inwestycja ta zagrozi zdrowiu a nawet życiu osób z niej 

korzystających z uwagi na zanieczyszczenie powietrza w ścisłym centrum miasta gdzie tężnia 

ma być zbudowana. Skarżący zakwalifikował planowaną tężnię do obiektów zdrowotnych-

sanatoryjnych. W ramach rozpoznania złożonego wniosku Burmistrz Miasta Łaskarzew poddał 

weryfikacji twierdzenia i obawy skarżącego. Między innymi skonsultowano tę kwestię z 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie choć żaden przepis tego nie 

wymagał. Inspekcja sanitarna potwierdziła, że nie dostrzega żadnych zagrożeń w realizacji tego 

typu inwestycji. Planowana tężnia nie ma charakteru obiektu ochrony zdrowia czy 

sanatoryjnego,  choć znane jest pozytywne oddziaływanie na zdrowie tego typu obiektów. 

Tężnia tworzy w swym bliskim otoczeniu ( do około 3m) specyficzny, korzystny dla zdrowia 

mikroklimat, a ponadto - wbrew obawom skarżącego, w obrębie jej oddziaływania spada 

zanieczyszczenie powietrza. Takie też są cele i założenia realizacji inwestycji w Łaskarzewie – 

poprawa jakości powietrza i wytworzenie specyficznego mikroklimatu.  

Informacje te Burmistrz Miasta Łaskarzew i merytorycznie odpowiedzialny pracownik 

potwierdzili na posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji. Ponadto wskazano, że 

lokalizacja takiej inwestycji w parku w centrum miasta jest zdecydowanie najbardziej 



uzasadniona. Przesądza o tym dostępność dla wszystkich mieszkańców, rekreacyjno-

wypoczynkowy charakter parku. Za taką lokalizacją przemawiały też względy formalne – 

inwestycja musi być posadowiona na nieruchomości Miasta Łaskarzew, a spośród nich park na 

runku wydaje się wręcz jedyną możliwą lokalizacją. 

 W ocenie Rady, w wyżej ustalonym stanie faktycznym sposób załatwienia wniosku 

Sławomira Danilczuka przez Burmistrza Miasta Łaskarzew uznać należy za właściwy, a samą 

skargę za bezzasadną. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

         Leszek Bożek 

 

 

 


