
UCHWAŁA NR XIII-149/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego  

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpoznaniu skargi o sygnaturze RPW.1510.14.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku na 

Starostę Wołomińskiego, uzupełnionej pismem z dnia 6 września 2019 roku,  

Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. 

 

§ 2 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia 

Skarżącego oraz Burmistrza Wołomina o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie 

odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

/-/ Robert Perkowski 

 

 

 

 

 

  



Załącznik  

do Uchwały Nr XIII-149/2019 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

  z dnia 30 października 2019r. 

 

Pismem z dnia 31 lipca 2019 roku Skarżąca zwróciła się do Rady Powiatu Wołomińskiego ze 

„skargą na działalność pracowników podległych staroście – głównie Ochronie Środowiska”.  

 

Zgodnie z pismem skarżąca nie otrzymała odpowiedzi na swoje pismo z dnia 

21.06.2019r. skierowane do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Wołominie, w którym zawarto prośbę o wyjaśnienie następujących kwestii:  

W jaki sposób mogą być użytkowane pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia 

działalności gospodarczej zlokalizowane po przeciwnej stronie od miejsca zamieszkania 

Skarżącej oraz na innej nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z jej miejscem zamieszkania. 

Prośba w kolejnym punkcie dotyczyła również wskazania odległości w jakiej powinny być 

położone od siebie wzajemnie w/w budynki względem budynku mieszkalnego.  

Odpowiedź na pismo została udzielona w dniu 5.08.2019r. czyli po 45 dniach od daty 

wpływu pisma.  

Skarżąca pismem z dnia 6.09.2019r. uzupełniła swoją skargę na Starostę 

Wołomińskiego wskazując w treści pisma, że starosta będąc odpowiedzialny za przestrzeganie 

norm emisji hałasu pozostaje w tej sprawie w bezczynności. 

W dniu 23.09.2019r. połączona Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego przeprowadziła 

wizytację nieruchomości w terenie celem zapoznania się z opisanym w skardze zagadnieniem.  

Po analizie treści skargi oraz przeprowadzonej wizytacji Komisja Skarg Wniosków  

i Petycji zwróciła się o pisemne odniesienie do sprawy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Wołominie. W odpowiedzi organu z dnia 7 października 2019 roku nie 

potwierdziły się zarzuty, z zakresu prawa budowlanego przedstawione w skardze. 

W związku ze skargą oraz wnioskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 

7.10.2019r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie 

przeprowadzili oględziny terenowe nieruchomości wskazanych w skardze. Zagadnienia 

związane ze sprawą zostały też omówione w trakcie posiedzenia komisji w dniu 7.10.2019r. 

Zgodnie z ustaleniami w dniu 9 października 2019 roku, przez Naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska została sporządzona notatka, przekazana komisji w dniu 15 października 2019 

roku, wskazująca że organem właściwym do weryfikacji sposobu zagospodarowania terenów, 

dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy jest Burmistrz Wołomina.  

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się  

z dokumentami sprawy uznała, iż pomimo przewlekłości w odpowiedzi na pismo Skarżącej  

z dnia 21.06.2019r. sprawa została rozpatrzona prawidłowo i wnioskuje aby skargę tę uznać za 

bezzasadną.  

 

Wobec powyższego Rada Powiatu Wołomińskiego postanawia jak na wstępie. 

 

Jednocześnie informuję się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

 

 

 



Przewodniczący 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

/-/ Robert Perkowski 

 


