Uchwała Nr LII/515/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013.594 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3, art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013.267) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale Nr XLIX/476/2014 Rady
Miejskiej w Karczewie z 25 lutego 2014 o bezzasadności skargi wniesionej przez
Pana C. M. na działalność Burmistrza Karczewa .
2. W przypadku ponowienia przez skarżącego skargi, bez wskazania nowych
okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale,
dokonując adnotacji w aktach sprawy-bez powiadamiania skarżącego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Karczewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 06.11.2013r. p. C. M. zam. w Karczewie ponowił skargę dot. przyłącza
napowietrzno kablowego wraz ze stacją transformatorową 15/04kV z uwagi na nieuzyskanie
wyczerpującej odpowiedzi na pytanie – „ dlaczego została wydana decyzja na budowę wyżej
wymienionego przyłącza w granicy działki nr ew. 35/5, która przyczyniła do zmiany
warunków zabudowy i jest sprzeczna z planem zagospodarowania tylko dla tej działki.”
Przewodniczący Rady przekazał niniejszą skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej
7 listopada 2013r. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dn. 18 listopada 2013r.
wystąpiła do Burmistrza Karczewa o udzielenie informacji na podstawie jakich dokumentów
zakład energetyczny otrzymał decyzję na taką lokalizację przyłącza napowietrzno-kablowego
wraz ze stacją transformatorową 15/04kV .
Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2013r. Komisja wysłuchała wyjaśnień Burmistrza
Karczewa i Naczelnika Wydz. Rozwoju Gospodarczego.
Z udzielonych informacji wynika, że Naczelnik Wydz. RGS wystąpiła do firmy SIGLO Sp. z
o.o. (inwestora budowy energetycznego przyłącza napowietrzno-kablowego średniego
napięcia w pasie
drogi gminnej) o pilne nadesłanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej linii średniego napięcia umieszczonej w ul. Leopolda Staffa – działka nr
ew.525 obręb 04, celem porównania czy jest zgodna z decyzją lokalizacyjną Nr 30/11 z
dn.08.07.2011r.
W związku z powyższym Komisja ustaliła i poinformowała Przewodniczącego Rady
Miejskiej, że z chwilą otrzymania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, skarga
zostanie niezwłocznie rozpatrzona, a wyczerpująca odpowiedź zostanie udzielona
Skarżącemu przez merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego w Karczewie.
Naczelnik Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Strategii przesłała pismem z dn. 10.12.2013r.
p. C. M. wyniki powtórnej analizy pisma Skarżącego dot. wykonanej przy granicy działki nr
ew. 35/5 linii energetycznej i znajdujących się w tut. Urzędzie dokumentów w sprawie tej
inwestycji.
Z uzyskanej kserokopii inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej przebiegu kabla SN
wzdłuż przedmiotowej działki, która również została przesłana Skarżącemu 23.12.2013r.
wynika, że zarówno słup jak i kabel położone są poza granicami nieruchomości p. C. M.
Na podstawie zgromadzonej korespondencji Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Wydział
Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu Miejskiego w Karczewie, zobowiązany przez
Komisję, udzielił wyczerpujących informacji i rozpatrzenie skargi uznała za zakończone.
W dniu 29.01.2014. pan C. M. po raz kolejny ponowił skargę dot. przyłącza
napowietrzno kablowego wraz ze stacją transformatorową, lecz nie wskazał żadnych nowych
okoliczności do których Rada Miejska w Karczewie nie ustosunkowywała się podejmując
uchwały Nr XLV/431/2013 z 29.10.2013r. i Nr XLIX/476/2014 z 25.02.2014r.,
a zatem
zgodnie z art. 239 § 1 Kpa organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania
skarżącego.
Podjęcie uchwały, zawierającej pouczenie dla skarżącego, jest zgodne
z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody mazowieckiego wydanym 22.04.2014. w sprawie
uchwały Nr L/480/2014 z 31.03.2014.
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