
                                         U C H W A Ł A  Nr XXVIII/254/2006 
                                           Rady  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi  
                                                 z dnia 29 czerwca 2006 r. 
 
                         w sprawie załatwienia skargi z dnia 03.06.2006 r. 
                         na działalność Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                            
 
 
                W związku z art.229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na 
działalność Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi, z dnia 03.06.2006 r. złoŜonej 
przez Pana Bronisława Piróg i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy w Polskiej 
Cerekwi względem tej skargi, Rada Gminy w Polskiej Cerekwi  u c h w a l a,     
c o   n a s t ę p u j e  :  
 
 
                                                            § 1  
 
 
PowyŜsza skarga jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej  uchwały, podlega odmownemu 
załatwieniu.  
 
 
                                                             § 2  
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi zobowiązując go do przesłania skarŜącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem.  
 
 
                                                              § 3  
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 
 
 

    Przewodniczący 
Rady Gminy 

Leonard Kasper 
 

 
 



Załącznik do Uchwały XXVIII / 254 / 2006 
 Rady Gminy Polska Cerekiew  
z dnia 29-06-2006r.                                  

 
 
 

UZASADNIENIE  
DO SKARGI Z DNIA 03-06-2006 

NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W POLSKIEJ CEREKWI 
 
 

Pan Bronisław Piróg w skardze z dnia 3 czerwca 2006 roku skierowanej do Wojewody 
Opolskiego na działalność Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi zarzucił udzielenie mu przez Wójta 
błędnej  informacji  w piśmie z dnia 4 maja 2006 r., iŜ budynek przy ulicy Zamkowej 4 w Polskiej 
Cerekwi jest wpisany do rejestru zabytków. 

Jak podaje skarŜący informacja ta jest błędna, gdyŜ Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
Opolu stwierdził, Ŝe budynek ten nie jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez tego 
konserwatora, a - zdaniem skarŜącego informacja Wójta Gminy spowodowała poniesienie przez 
skarŜącego duŜych kosztów remontu. 

Skargę tę uznano za nieuzasadnioną z następujących przyczyn.  
Informację  udzieloną  przez Wójta Gminy naleŜy uznać za prawidłową. 
W piśmie IRB IV. 2213/ 33/2006 z dnia 04 maja 2006r. prawidłowo poinformowano skarŜącego, iŜ 
organem, który przyjmuje wnioski i wydaje pozwolenia na budowę jest Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13. SkarŜącego poinformowano równieŜ, Ŝe budynek przy ul. 
Zamkowej 4 jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego. Podstawą do takiego 
stanowiska było pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 1997 roku , z którego wynika Ŝe 
budynek przy ul. Zamkowej 4 w Polskiej Cerekwi znajduje się w Wykazie zabytków nieruchomych 
Gminy Polska Cerekiew. 
 RównieŜ i obecnie, jak wynika z pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 
maja 2006r. skierowanego do Pana Bronisława Piróga konieczne było uzyskanie opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie remontu elewacji budynku.  

Budynek przy ul. Zamkowej 4 w Polskiej Cerekwi znajduje się pod ochroną konserwatorską , 
co wynika z w/w pisma, które pozytywnie opiniuje planowany remont - z zastrzeŜeniem jednak 
kolorystyki budynku. PowyŜsze świadczy o tym, Ŝe budynek,  choć nie jest wpisany do rejestru 
zabytków , stanowi zabytek i jego remont wymaga zajęcia stanowiska przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w toku postępowania prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w sprawie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

NiezaleŜnie zatem czy budynek mieszkalny przy ulicy Zamkowej 4 w Polskiej Cerekwi jest 
wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego z uwagi na jego zabytkowy charakter 
konieczne było uzyskanie stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którego wyraŜenie 
następuje w postępowaniu prowadzonym przez Starostę Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu. 
Zasadnie zatem Wójt Gminy udzielił w wyŜej wymienionym piśmie informacji, Ŝe zgłoszenia i wnioski 
w sprawie remontów naleŜy kierować do  Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, w którym 
moŜna uzyskać  wszelkie informacje dotyczące wymogów formalnych rozpoczęcia prac remontowych, 
w tym takŜe obiektów budowlanych podlegających ochronie konserwatorskiej.  

Jak wynika ze skargi Pana Bronisława Piróga rozpoczął on prace remontowe przed 
zgłoszeniem robót we właściwym Organie , co w świetle art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 
2003.207.2016) -Prawo budowlane jest niedopuszczalne. W tej sytuacji wszelkie straty i koszty 
poniesione przez skarŜącego przed zajęciem stanowiska przez właściwy Organ obciąŜają jego 
samego. 

 
 
 


