UCHWAŁA Nr LV/349/2018
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stąporkowa w zakresie
nieskutecznego postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów eternitu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 poz. 994 t.j.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 t.j.) Rada Miejska w Stąporkowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznaje się za bezzasadną skargę przekazaną wg właściwości rzeczowej za pośrednictwem
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach złożoną
przez Skarżących.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania Skarżących
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

Uzasadnienie
W dniu 22.06.2018 r. do Rady Miejskiej w Stąporkowie według właściwości rzeczowej
za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Kielcach wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Stąporkowa w zakresie
nieskutecznego postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów eternitu.
W dniu 25.06.2018 r. przedmiotowa skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej celem zbadania. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pismem z dnia
25.06.2018 r. zwrócił się do Burmistrza Stąporkowa o udzielenie wyjaśnień dotyczących
kwestii podnoszonych przez Skarżących. W dniu 29.06.2018 r. w piśmie przedłożonym
do Rady Miejskiej Sekretarz Gminy Stąporków odniósł się do zarzutów stawianych
w skardze.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją w sprawie
oraz szczegółowymi wyjaśnieniami stwierdziła, iż zarzuty podnoszone przez Skarżących
uznać należy za bezzasadne, gdyż postępowanie administracyjne zostało przeprowadzone
przez Referat Ochrony Środowiska tut. Urzędu w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa.
Podnieść należy, że nieprawdziwe jest twierdzenie, iż Burmistrz Stąporkowa
zlekceważył Skarżących w sprawie składowania na sąsiedniej działce wyrobów
zawierających azbest, gdyż w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie
administracyjne. Dokonano także oględzin na przedmiotowym gruncie wraz z oceną płyt
azbestowo- cementowych. Również zarzut, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
nakazał Burmistrzowi Stąporkowa doprowadzenie do niezwłocznego usunięcia wyrobów
zawierających azbest, także uznać należy za bezzasadny, gdyż Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska przekazał organowi sprawę w celu rozpoznania i podjęcia działań
zgodnie z przysługującymi kompetencjami. Kolejny nieznajdujący uzasadnienia zarzut
dotyczy kwestii braku informowania Skarżących o przebiegu postępowania
administracyjnego. Podkreślić należy, że Skarżący nie byli stroną postępowania, gdyż nie
wykazali interesu prawnego oraz postępowanie nie dotyczyło ich działania, zatem nie mogli
być informowani o jego przebiegu. Także twierdzenie, że tut. Urząd zmusił Skarżących
do utylizacji wyrobów zawierających azbest na własny koszt jest nieprawdziwe,
gdyż od 2008 r. na terenie Gminy Stąporków realizowany jest Gminny Program Usuwania
Wyrobów Zawierających Azbest, w ramach którego finansowany jest ich demontaż i odbiór.
Z informacji przedstawionych przez Referat Ochrony Środowiska tut. Urzędu wynika,
że Skarżący zgłosili gotowość do odbioru płyt azbestowo-cementowych i zostali wpisani na
listę osób zgłaszających chęć odbioru. Jednak przed przystąpieniem do realizacji zadania
pracownik tut. Urzędu uzyskał informację, że Skarżący na własny koszt dokonali utylizacji
przedmiotowych płyt zlecając zadanie firmie.
Wobec powyższego Rada Miejska w Stąporkowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów postawionych w skardze uznaje skargę
za bezzasadną.

