UCHWAŁA NR XL/466/2014
RADY GMINY LUZINO
z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, zm.)1) oraz § 60 i § 64 pkt 2 Statutu Gminy Luzino przyjętego Uchwałą Nr VII/56/2011 Rady Gminy
Luzino z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011r.
Nr 58 poz. 1312, z 2014 r. poz. 184)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Luzino składa oświadczenie będące stanowiskiem w sprawie skargi Pani Alicji Płotka zam.
Luzino, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do przedłożenia stanowiska Skarżącej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zm.: Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/466/2014
Rady Gminy Luzino
z dnia 12 maja 2014r.

Oświadczenie
Rada Gminy Luzino uznaje za bezzasadną skargę Pani Alicji Płotka zam. Luzino,
na działalność Wójta Gminy, w sprawie nie podjęcia działań, w związku z prowadzoną
nielegalną działalnością gospodarczą na terenie nieruchomości połoŜonej w Luzinie przy
ul. Krótkiej, która wpłynęła do Rady Gminy Luzino w dniu 13 marca 2014 roku.
Zajmując stanowisko, w sprawie skargi, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złoŜonymi
przez Wójta Gminy, Rada Gminy stwierdziła, co następuje:
Do Urzędu Gminy w Luzinie nie wpłynęła pisemna skarga Pani Alicja Płotka z dnia
04 września 2013 roku, która została załączona do skargi, złoŜonej w Kancelarii urzędu
w dniu 13 marca 2014 roku, a adresowanej do Rady Gminy Luzino.
Pani Alicja Płotka, w rozmowie z Wójtem Gminy zgłosiła ustnie skargę, Ŝe sąsiedzi,
którzy zamieszkują posesję przy ul. Krótkiej prowadzą, Jej zdaniem, nielegalną działalność,
polegającą na wykonywaniu prac blacharskich i lakierniczych. Wykonywanie tego typu prac
jest uciąŜliwe dla sąsiednich nieruchomości i stwarza zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia.
W trakcie prowadzonej rozmowy SkarŜąca została poinformowana, iŜ naleŜy złoŜyć pismo
w tej sprawie w Kancelarii urzędu. Pani Alicja Płotka nie była wówczas zainteresowana
składaniem oficjalnej skargi, co potwierdza fakt, Ŝe w Kancelarii urzędu nie odnotowany
został wpływ pisma zawierającego skargę.
W związku z tą rozmową, z urzędu podjęte zostały czynności wyjaśniające sprawę,
a w międzyczasie wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Wejherowie w tej samej
sprawie. Pismo zostało przekazane do Referatu Zagospodarowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska, który podjął działania mające na celu wyjaśnianie
sprawy. Następnie na początku 2014 roku, w tej samej sprawie, wpłynęło pismo adresowane
do Wójta Gminy Luzino od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
które zostało włączone do prowadzonego postępowania wyjaśniającego przez referat wyŜej
wskazany. W trakcie postępowania wyjaśniającego pracownicy urzędu dwukrotnie byli na
posesji przy ul. Krótkiej 15 w Luzinie, a wobec nieobecności właściciela, został on wezwany
do złoŜenia wyjaśnień, które złoŜył w dniu 7 marca 2014r. Wcześniej organ ustalił za pomocą
policji, Ŝe faktycznie prowadzone są na tej posesji naprawy samochodów oraz, iŜ nie została
zgłoszona w tym miejscu działalność gospodarcza. Wobec tego właściciel został
poinformowany, Ŝe w związku z zapisami w planie miejscowym wykluczona jest moŜliwość
prowadzenia na tej posesji tego typu działalności gospodarczej. Zobowiązał się on teŜ do
16 marca 2014r. przenieść działalność w inne miejsce i zgłosić ją do Centralnej Ewidencji
i Informacji o działalności gospodarczej. W dniu 18 marca 2014r. pracownicy urzędu udali się
na wizję w terenie i ustalili, Ŝe w garaŜu znajduje się tylko samochód właściciela. Według
jego oświadczenia, dokonywał w nim niezbędnych napraw. Oświadczył takŜe, iŜ znalazł juŜ
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inne miejsce gdzie zamierza podjąć działalność gospodarczą. O wynikach postępowania
SkarŜąca została poinformowana pismem z dnia 20 marca 2014r.
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe do Urzędu Gminy w Luzinie nie wpłynęła pisemna
skarga Pani Alicja Płotka z dnia 04 września 2013 roku, która została załączona do skargi,
złoŜonej w Kancelarii urzędu w dniu 13 marca 2014 roku, a adresowanej do Rady Gminy
Luzino. Wobec tego, nie moŜna było się do niej pisemnie ustosunkować. Jednocześnie zostały
podjęte przez podwładnych Wójta działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego i
zlikwidowanie działalności prowadzonej nielegalnie na ul. Krótkiej 15 w Luzinie.
W związku z powyŜszym Rada Gminy Luzino uznała skargę za niezasadną.
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