
OA.0007.1.59.2015 
Uchwała Nr XI/80/2015 

Rady Miasta Łańcuta  

z dnia 29 października 2015 r. 
 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta 
 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515. z późn. zm), art. 227, art. 229 pkt 3 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 

z póżn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie z dnia 

03 września 2015 r. przekazaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie 

pismem z dnia 09 września 2015 r. na działanie Burmistrza Miasta Łańcuta. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

      WICEPRZEWODNICZĄCY 

Rady Miasta Łańcuta 

 

Robert Grabowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XI/80/2015 

Rady Miasta Łańcuta  

z dnia  29 października 2015 r. 
 

 

 

 

 

Uzasadnienie 
 

W dniu 11 września 2015 r. do Rady Miasta Łańcuta wpłynęło pismo Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, przekazujące zgodnie z właściwością skargę 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, na działanie Burmistrza Miasta dotyczące 

pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa. 

 

W toku postępowania wyjaśniającego  ustalono, co następuje: 

 

W dniu 3.08.2015 r. do Urzędu Miasta wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Łańcucie, który zawierał braki formalne. W związku z powyższym zgodnie z art. 64 

§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, pismem z dnia 07.08.2015 r. Burmistrz 

Miasta Łańcuta wezwał Wnioskodawcę do ich usunięcia. Niemniej jednak, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przedłożyła żądanych dokumentów tj. aktualnego 

tytułu prawnego władania nieruchomością wskazaną we wniosku, na której rośnie 

planowane do usunięcia drzewo. Również zgoda wszystkich, pozostałych 

współwłaścicieli nieruchomości nie została dołączona.  W związku z nieusunięciem 

braków wymaganych dokumentów, podanie zostało pozostawione bez rozpatrzenia, o 

czym pismem z dnia 18.08.2015 r. Spółdzielnia została poinformowana. Ponadto, 

istotnym jest data złożenia wniosku o usunięcie drzewa przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową, gdyż od 28.08.2015 r. zostały wprowadzone zmiany w zapisach 

ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 25.06.2015 r. o 

zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, do spraw 

wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie 

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym, sprawa będąca 

przedmiotem skargi była rozpatrywana według przepisów sprzed nowelizacji. 

Reasumując należy stwierdzić, że postępowanie przeprowadzono z dochowaniem 

wszelkich zasad i uregulowań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz ustawy o ochronie przyrody. 

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 30 września 2015 r. w wyniku analizy 

dokumentacji w przedmiocie sprawy postanowiła uznać  skargę za bezzasadną.  

 


