UCHWAŁA NR XVIII/269/2020
RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
w związku z art. 246 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256, 695, 1298)
Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę, złożoną przez Panią E N-L., w zakresie właściwym do rozpatrzenia przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Luzino, uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do zawiadomienia wnoszącego skargę,
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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UZASADNIENIE
W dniu 23 czerwca 2020 r. do Rady Gminy Luzino wpłynęła skarga, złożona przez P. E N-L., na
działalność gminy.
Skarżąca wnosi skargę na nadmierne zapylanie posesji znajdujących się przy ul. Piaskowej
w Robakowie przez firmy P. W.
Niniejsza skarga została skierowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Luzino, która na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. zapoznała się
z jej treścią oraz wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej.
W oparciu o dokonane ustalenia Komisja stwierdza, że działki o nr 86/3, 86/7 i 87/3, przeznaczone
są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod żwirownię, obszary i tereny górnicze
(eksploatacja złoża kruszywa naturalnego), a dostępność drogowa odbywa się z terenów przyległych.
Natomiast dla dz. nr 87/15 została wydana koncesja na wydobywanie kopaliny pospolitej kruszywa
naturalnego.
Ponieważ zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w/w działki
przeznaczone są pod wydobycie kruszywa, a transport surowca winien odbywać się samochodami
ciężarowymi drogą gruntową do drogi asfaltowej w kierunku miejscowości Dąbrówka Młyn, co oznacza, że
dojazd ten odbywa się przez ul. Piaskową, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o uznanie skargi za
bezzasadną.
Stanowisko komisji przedkłada się Radzie Gminy Luzino, w formie projektu uchwały.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256, 695) 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 - bez zawiadamiania Skarżącego.
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