
UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 

w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Zakopane 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  RADA MIASTA ZAKOPANE  uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę z dnia 18 października 2020 r. Adama Fedyka na 

działanie Burmistrza Miasta (przekazaną Radzie Miasta Zakopane przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w dniu 23 listopada 2020 r.). 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane do przekazania uchwały  

skarżącemu. 

§ 3. 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Skargą z dnia 18 października 2020 r. Adam Fedyk zarzucił, że Burmistrz Miasta 

odmówił Wnoszącemu skargę zapoznania się z materiałem źródłowym merytorycznym (Art. 

73 § 1 KPA).  

W dniu 17 sierpnia 2020 r., Adam Fedyk złożył wniosek do Gminy Miasto Zakopane o 

przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów i urządzeń znajdujących się na działce ewid. Nr 

652/1 obręb 5 Miasta Zakopane. W piśmie wspomina, iż w załączeniu przesyła kserokopię 

pisma, które Wnioskujący otrzymał ze Starostwa Powiatowego w Zakopanem w dniu 17 

sierpnia 2020 roku (datowane na 13 sierpnia 2020 r.), znak: AB.670.157.2020.AP, jednak 

wspomnianej kserokopii pisma nie załączył. W odpowiedzi, Urząd Miasta Zakopane w  piśmie 

z dnia 14 września 2020 r. znak: WSR.670.1.2018 zwrócił się z prośbą o przesłanie kserokopii 

ww. pisma, ponieważ jego brak uniemożliwia zajęcie się sprawą.  

Wraz z pismem z dnia 16 września 2020 r. znak: WSR.670.1.2018, skierowanym do 

Urzędu Miasta Zakopane, Adam Fedyk wniósł o zwrócenie się Urzędu do Starosty 

Tatrzańskiego o wydanie kopii przedmiotowego pisma. Do zakresu uprawnień i kompetencji 

Urzędu Miasta Zakopane nie należy zwracanie się do Starosty Tatrzańskiego w imieniu 

wnioskodawcy o wydanie rzeczonego pisma, co w odpowiedzi z 8 października 2020 r. Urząd 

wyraźnie zaznaczył, pozostawiając wniosek z dnia 3 września 2020 r. bez rozpatrzenia.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu, po otrzymaniu skargi przez 

Pana Adama Fedyka oraz po zbadaniu akt sprawy, pismem SKO-SW-4101-130/20 z dnia 17 

listopada 2020 r. (wpływ do Rady w dniu 23 listopada 2020 r.) zawiadomiło, iż organem 

właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Rada Miasta Zakopane i skargę 

przekazuje do organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

W dniu 15 grudnia 2020 r. przedmiotowa skarga była rozpatrywana na posiedzeniu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się dogłębnie z treścią skargi oraz 

przeanalizowała złożone dokumenty w związku ze skargą. Komisja stwierdziła, iż zarzuty 

Wnoszącego skargę jakoby Burmistrz Miasta Zakopane odmówił mu zapoznania się 

z  materiałami są bezpodstawne. Twierdzenie Pana Adama Fedyka jakoby Burmistrz Miasta 

Zakopane odmówił mu zapoznania się z jakimkolwiek materiałami jest nieprawdziwe. 

Wszelkie dokumenty, jeśli są w posiadaniu Gminy Miasto Zakopane zawsze są udostępniane 

wszelkim podmiotom na ich wniosek.  

Biorąc pod uwagę powyższe, skargę należy uznać za bezzasadną  

 


