
U C H W A Ł A    Nr  XXII/158/04 
Rady  Gminy  Łańcut 

z dnia  30 grudnia 2004 r. 

 

          w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łańcut. 

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

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z  późn.zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 

z  późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi Pani Doroty Szpunar-Ciba zam. Soninie  500a z dnia 

7.11.2004 r. na działalność Wójta Gminy Łańcut w sprawie dotyczącej wydania decyzji  

o  warunkach   zabudowy   dla  inwestycji  pn. „Budowa   budynku   mieszkalnego wraz  

z   przyłączami   wody,   kanalizacji    sanitarnej   i  energii   elektrycznej”  na  działce   nr 260  

w  Soninie, dla P.P. Agnieszki i Mariusza Trznadel zam. Sonina 378 –  Rada Gminy  

u c h w a l a,  co następuje : 

 

§ 1 

 

1. Skargę uznać za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Łańcut. 

 

§ 3 

 

     Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  

Nr XXII/158/04   

                                                                                              Rady Gminy Łańcut 

                                                                                                     z dnia 30 grudnia 2004 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Łańcut 

 

             Pani  Dorota  Szpunar-Ciba  zam. Sonina 500a  w dniu 10.12.2004 r. złożyła 

skargę na „Bezprawne działanie Wójta Gminy Łańcut” w sprawie wydania decyzji nr RIK. 

7331/I/69/2003 z dnia 13.05.2004 r. odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji nr 

RIK. 7331/I/69/2003 z dnia 3.06.2003 r. ustalającej warunki zabudowy  

i zagospodarowania terenu działki nr 260 w Soninie na zamierzenie inwestycyjne pn. 

„budowa budynku mieszkalnego z przyłączami; wody, energii elektrycznej i kanalizacji 

sanitarnej na działce nr 260 w Soninie na działkach nr 260; 259; 258; 257; 256/2; 269; 253; 

254; 255/1; 255/2 593/1; 644/2; 644/1; w Soninie, dla  P.P.Agnieszki i Mariusza Trznadel 

zam. Sonina 378. 

           Na wniosek P.P. Agnieszki i Mariusza Trznadel zam. Sonina 378 została wydana 

decyzja nr RIK. 7331/I/69/2003 z dnia 3.06.2003 r. ustalająca warunki zabudowy                

i zagospodarowania terenu działki nr 260 w Soninie na zamierzenie inwestycyjne pn. 

„budowa budynku mieszkalnego z przyłączami; wody, energii elektrycznej i kanalizacji 

sanitarnej na działce nr 260 w Soninie na działkach nr 260; 259; 258; 257; 256/2; 269; 253; 

254; 255/1; 255/2 593/1; 644/2; 644/1; w Soninie. Na podstawie w/w decyzji, stanowiącej 

załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę P.P. Agnieszka i Mariusz  

Trznadel, Decyzją Starosty Łańcuckiego nr AB7351/I/2/124/03 z dnia 04.09.2003 r. 

otrzymali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz                  

z instalacjami wewnętrznymi. 

           Pani Dorota Szpunar-Ciba w dniu 19.04.2004r zwróciła się do Wójta Gminy Łańcut 

o stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy znak  RIK. 7331/I/69/2003        

z dnia  3.06.2003 r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 

terenu działki nr 260 w Soninie  

            Analizując ponownie posiadane dokumenty złożone do wydania decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wójt Gminy 

Łańcut postanowił, że: 

- decyzja o w.z. i z.t. została wydana w oparciu o obowiązujący dla działki nr 260               

w Soninie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 30.12.2002r. 

uchwałą Rady Gminy Łańcut nr IV/28/ 02 i zawiera wymogi zawarte w ustaleniach planu,   

-działka posiada dostęp do drogi publicznej, 

- istnieje możliwość przyłączenia obiektu do sieci infrastruktury technicznej, 

- zawarte są warunki dotyczące ochrony praw osób trzecich.   

         Ponadto wniosek o wydanie decyzji obejmował budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z przyłączami w związku z czym inwestycja nie jest sprzeczna          

z ustaleniami planu i nie można odmówić wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy. 

        Natomiast ustalenia zawarte w decyzji wskazują  jakie warunki należy spełnić aby 

inwestor mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.  
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Wydanie decyzji o w.z. i z.t. nie gwarantuje uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę, ponieważ obowiązkiem inwestora jest przedłożenie z wnioskiem o pozwolenie na 

budowę dowodu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu 

technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami dotyczącymi inwestycji  

/w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  sytuowanie  

w tym o dostępie do drogi publicznej/.   

        Niespełnienie przez inwestora któregokolwiek z w/w warunków skutkuje odmową 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.   

          Pani Dorota Szpunar-Ciba za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut  pismem  z dnia 

17.06.2004 r. odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie od 

decyzji nr RIK. 7331/I/69/2003 z dnia 13.05.2004 r. odmawiającej  stwierdzenia 

nieważności decyzji nr RIK. 7331/I/69/2003 z dnia 3.06.2003 r. ustalającej warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 260 w Soninie na zamierzenie 

inwestycyjne pn. „budowa budynku mieszkalnego z przyłączami; wody, energii 

elektrycznej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 260 w Soninie na działkach nr 260; 259; 

258; 257; 256/2; 269; 253; 254; 255/1; 255/2 593/1; 644/2; 644/1;w Soninie, dla  

P.P.Agnieszki i Mariusza Trznadel zam. Sonina 378. 

          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 24 

września 2004 r. Decyzją SKO-401/87/04 z dnia 24.09.2004 r. stwierdziło nieważność 

decyzji Wójta Gminy Łańcut nr RIK. 7331/I/69/2003 z dnia13.05.2004 r. Ponadto SKO w 

Rzeszowie postanowiło rozpatrzyć, jako przedmiot odrębnego postępowania wniosek Pani 

Doroty Szpunar-Ciba z dnia 19.04.2004 r. o stwierdzenie nieważności decyzji nr RIK. 

7331/I/69/2003 z dnia 3.06.2003r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania 

terenu działki nr 260 w Soninie na zamierzenie inwestycyjne pn. „budowa budynku 

mieszkalnego z przyłączami; wody, energii elektrycznej i kanalizacji sanitarnej na działce 

nr 260 w Soninie na działkach nr 260; 259; 258; 257; 256/2; 269; 253; 254;  255/1; 255/2 

593/1; 644/2; 644/1; w Soninie,  dla   P.P. Agnieszki i Mariusza Trznadel zam. Sonina 378. 

        Ponadto Pani Dorota Szpunar – Ciba w treści swojej skargi  sugeruje, że podczas 

prowadzenia postępowania administracyjnego w innej sprawie dotyczącej usunięcia 

eternitu  z drogi, również nastąpiło naruszenie prawa. 

        Otóż, działania Wójta w w/w sprawie zostały ocenione przez Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie znak WI- 0602/36/03/04 z dnia 25 

marca 2004 r., który odpowiadając Panu Pawłowi Ciba zam. Sonina 500a ,  na skargę dot. 

niewłaściwego postępowania  z azbestem poinformował , że cyt. „ Wójt Gminy Łańcut      

w drodze decyzji określił prawidłowy sposób usunięcia  złożonego eternitu. Celem 

ułatwienia podjęcia stosownych działań zmierzających do ich usunięcia Wójt Gminy 

Łańcut podał również adresy jednostek, które posiadają zezwolenie na transport                  

i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych”.  

 W efekcie sukcesywnych, cierpliwych /uwzględniających trudną sytuację materialną 

strony - zimowe warunki atmosferyczne/ działań Urzędu odpady eternitu zostały zebrane 

przez posiadaczy i przekazane uprawnionej firmie, a następnie złożone na składowisku 

odpadów niebezpiecznych, co zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami /faktury 

opłat, karty przekazania odpadu, oświadczenie firmy, że odpady materiałów  
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konstrukcyjnych zawierających azbest o kodzie 17 06 05, odebrane od posiadaczy zostały 

w całości złożone na składowisku odpadów komunalnych – Gmina Radymno w Młynach.  

       Przeprowadzono również końcowe oględziny w terenie, mające na celu sprawdzenie 

wykonania obowiązku, przy współudziale Państwa Ciba, którzy nie wnosili żadnych 

zastrzeżeń, co potwierdzili własnoręcznymi podpisami  w protokole.    

       Komisja Rewizyjna badając skargę P. Doroty Szpunar-Ciba nie dopatrzyła się  

w postępowaniu Wójta Gminy działań korupcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


