
UCHWAŁA NR XLII/260/2022 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 26 maja 2022 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. t.j. 

z 2022r. poz. 559, 583) 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 06 maja 2022 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 06 maja 2022 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 XLII/260/2022 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 26 maja 2022r 

 

Uzasadnienie 

 

 Dnia 05 maja 2022 roku (data wpływu do Urzędu Miasta Łaskarzew 06 maj 2022 roku) 

Sławomir Danilczuk wniósł do Burmistrza Miasta Łaskarzew skargę z powodu niezadowolenia 

ze sposobu załatwienia jego wniosku przez Burmistrza Miasta Łaskarzew.  

Skarga dotyczy załatwienia wniosku z dnia 17 marca 2022 r., który dotyczył 

przeprowadzenia kontroli wpływu tężni solankowej oraz ogrodu halofitów na istniejącą 

roślinność znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej tężni solankowej w 

Łaskarzewie na Rynku Dużym. Burmistrz Miasta Łaskarzew uznał wniosek za bezzasadny. 

Skarżący jest niezadowolony z takiego załatwienia wniosku. 

 Skarga na działanie Burmistrza Miasta Łaskarzew została skierowana do Burmistrza 

Miasta Łaskarzew co jest oczywiście niewłaściwe gdyż zgodnie z art. 228 k.p.a. skargi składa 

się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

na działania Burmistrza Miasta Łaskarzew jest Rada Miasta Łaskarzew (art. 229 pkt 3 k.p.a.). 

Po wpłynięciu skargi do Rady Miasta Łaskarzew została ona rozpoznana przez Komisję Skarg 

Wniosków i Petycji, która rekomendowała uznanie skargi za niezasadną.  

Wskazano, że tężnia z ogrodem halofitów została zaprojektowana przez Katarzynę 

Świerczewską prowadzącą działalność pod firmą STUDIO KA Katarzyna Świerczewska z 

siedzibą w Warszawie. Wykonawca ten wskazał, że posiada stosowną wiedzę, kwalifikacje i 

doświadczenie niezbędne w celu należytego wykonania zadania. Jak sprawdzono (CEIDG), 

Pani ta działa na rynku od ponad 20 lat i zajmuje się między innymi zagospodarowaniem 

terenów zieleni. Można na tej podstawie stwierdzić, że Burmistrz Miasta Łaskarzew powierzył 

wykonanie projektu zagospodarowania fragmentu Dużego Rynku, który jest terenem zielonym, 

podmiotowi który w sposób profesjonalny trudni się taką działalnością i posiada wieloletnie 

doświadczenie w tym zakresie. W pewnym sensie odzwierciedleniem tegoż doświadczenia jest 

zaprojektowanie w bezpośrednim sąsiedztwie tężni ogrodu halofitów czyli roślin znoszących 

zwiększone zasolenie środowiska. Nie ma bowiem wymogów umieszczania takich roślin przy 

tężniach. Przezornie zatem w sąsiedztwie tężni zasadzona została roślinność odporna na sól, 

która w niewielkim zakresie i na bardzo małą odległość może wydostawać się z tężni. Tężnia 

zatem oddziaływać może ewentualnie na rośliny w ogrodzie halofitów – odporne na zasolenie, 

a nie na dalej rosnące rośliny. Z kolei same rośliny określane mianem halofitów w żaden sposób 

nie oddziałują na otoczenie. 

Podsumowując stwierdzić należy, że Burmistrz Miasta Łaskarzew słusznie uznał za 

bezzasadny wniosek o wykonywanie badań i analiz dotyczących wpływu tężni i ogrodu 

halofitów na otaczającą roślinność co oczywiście wiązałoby się z wydatkowaniem środków na 

te niczym nie uzasadnione cele - poza gołosłownymi twierdzeniami skarżącego oczywiście. Jak 

wskazano, wykonanie projektu zlecono profesjonaliście, który właśnie poprzez 

zaprojektowanie ogrodu halofitów uwzględnił oddziaływanie tężni na jej bezpośrednie 

sąsiedztwo. Z tych powodów skargę uznać należy za niezasadną. 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Leszek Bożek 
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