
 

UCHWAŁA NR LI/316/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY  

z dnia 10 lipca 2018r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Iłży  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.935, z późn. zm.) - Rada 

Miejska w Iłży uchwala, co następuje:  

 

§1. 

Skargi Pana S.K. na działalność Burmistrza Iłży uważa się za częściowo zasadne.  

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iłży celem 

powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skarg z podaniem uzasadnienia faktycznego 

i prawnego.  

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  

Józef Skrobisz  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W dniu 15.05.18r. do Rady Miejskiej w Iłży wpłynęła skarga Pana S. K. na działalność 

Burmistrza Iłży. Ponadto skarżący przesłał skargę także do Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska, który w dniu 22.05.18r. zgodnie z art. 231 Kodeksu 

postępowania administracyjnego przekazał skargę do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Iłży. 

Skarga złożona do Biura Rady, jak i przekazana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska dotyczą tych samych kwestii związanych z działalnością 

Burmistrza Iłży.  

 W złożonych skargach skarżący wskazuje, iż Burmistrz Iłży swoimi działaniami 

zatruwa środowisko naturalne poprzez wywożenie niebezpiecznych odpadów hutniczych na 

drogę gminną, które szkodliwe są także dla życia i zdrowia mieszkańców. Uważa on, iż odpad 

hutniczy znajduje się także w cieku wodnym, który prowadzi do rzeki Modrzejowicy oraz 

stawów ryb hodowlanych. Skarżący stwierdza, iż teren ten podlega ochronie ekologicznej, gdyż 

znajduje się na obszarze Natura 2000 i Parku krajobrazowego Iłża- Makowiec. Zwraca się on 

do Rady Miejskiej w prośbą o usunięcie odpadu oraz utwardzenie drogi odpowiednią grubością 

tłucznia drogowego w celu wykonania w późniejszym czasie nakładki asfaltowej. Odnośnie 

dróg skarżący podkreśla także konieczność wycięcia gałęzi znajdujących się na poboczach i 

utrudniających widoczność. Ponadto ponownie porusza kwestię tabliczek kierunkowych do 

posesji stwierdzając, iż po złożeniu poprzedniej skargi w tej sprawie zamontowana została 

wyłącznie jednostronna tabliczka od strony Gaworzyny. Brak jest natomiast tabliczki 

kierunkowej od strony Pieniek. Skarżący zwraca także uwagę na brak znaków drogowych tj. 

niebezpieczny zakręt oraz początek i koniec miejscowości, które najprawdopodobniej zostały 

skradzione. Skarżący wskazuje także na problem oświetlenia na ternie sołectwa Płudnica, gdyż 

jedna z lamp oświetlająca niebezpieczny zakręt i skrzyżowanie nie działa od 6 miesięcy. Jego 

zdaniem lampy są nieprawidłowo rozmieszczone, gdyż powinny znajdować się na co drugim 

słupie energetycznym.  

 Zgodnie z procedurą rozpatrywania skargi zostały przekazane Komisji Rewizyjnej w 

celu zbadania ich zasadności. Na posiedzeniu w dniu 01.06.18r. Komisja Rewizyjna po 

odczytaniu treści skarg udała się w miejsce wskazane przez skarżącego w celu zweryfikowania 

zarzutów zawartych w niniejszych skargach. Komisja podczas weryfikacji spotkała się z 

sołtysem sołectwa Płudnica oraz skarżącym. Po dokonanej analizie skarg Komisja Rewizyjna 

potwierdziła informację, iż na drodze prowadzącej do posesji wysypany został żużel, który 

znajduje się także w cieku wodnym. Jednakże z dokumentów przedstawionych przez 

pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych wynika, 

że na drogę gminną do posesji skarżącego wywieziono mieszankę popiołowo- żużlową z 

mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (kod odpadu 10 01 80) w ilości 54,82Mg. 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w 

sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku (Dz. U. z 2016r., poz. 93) dopuszczalną metodą odzysku odpadów o kodzie 10 01 

80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, w 

procesie odzysku R5 jest m.in. utwardzenie powierzchni, utwardzenie dróg i placów w sposób 

uniemożliwiający pylenie, a dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia w 

przypadku utwardzania powierzchni to 0,15 Mg/m2. W związku z powyższym można 

stwierdzić, iż mieszanka popiołowo-żużlowa nie jest niebezpieczna zarówno dla mieszkańców, 

jak i środowiska. Odnośnie kwestii dróg Komisja Rewizyjna podzieliła zdanie skarżącego w 

temacie wykaszania traw wskazując, iż przy zjeździe z drogi asfaltowej na drogę dojazdową do 

posesji skarżącego są zarośla, które ograniczają widoczność na skrzyżowaniu. Ponadto 

Komisja ustaliła także, iż brak jest tabliczki kierunkowej do posesji od strony Pieniek. Braki 



pojawiają się również w oznakowaniu miejscowości tj. tablic z nazwą miejscowości 

(początek/koniec). W związku z zarzutami odnośnie umiejscowienia lamp Komisja ustaliła, iż 

przy niektórych posesjach lampy umieszczone są szeregowo, natomiast zgodnie z zaleceniami 

Burmistrza powinny być usytuowane na co drugim słupie energetycznym. Brak jest natomiast 

oświetlenia przy skrzyżowaniu drogi asfaltowej z drogą dojazdową do posesji skarżącego.  

 Komisja Rewizyjna po zakończeniu posiedzenia wyjazdowego spotkała się z 

Burmistrzem Iłży oraz z pracownikiem Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i 

Zamówień Publicznych w celu omówienia i wyjaśnienia kwestii zawartych w skargach oraz 

możliwości usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto Komisja wystosowała 

wniosek do Burmistrza wraz z uwzględnieniem potrzeby niezwłocznego usunięcia 

nieprawidłowości, które zawarte zostały w skargach i potwierdzone podczas posiedzenia 

wyjazdowego tj. uzupełnienia brakującego oznakowania, usunięcia szlaki oraz naprawa 

oświetlenia. Komisja Rewizyjna uznała skargi za częściowo zasadne uzasadniając, iż częściowa 

zasadność jest związana z brakiem działań skarżącego poprzedzających złożenie skarg m.in. 

zgłoszenia nieprawidłowości sołtysowi lub radnemu oraz pracownikowi Referatu Inwestycji, 

Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych, który jest odpowiedzialny merytorycznie 

za kwestie poruszone w skargach.  

 Rada Miejska w Iłży po przeanalizowaniu sprawy, wysłuchaniu Burmistrza oraz 

pracownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych, a także 

zapoznaniu się z przepisami prawa w przedmiotowej sprawie i opinią Komisji Rewizyjnej 

uznała skargi za częściowo zasadne. Mieszanka popiołowo-żużlowa, którą utwardzona została 

droga dojazdowa do posesji skarżącego zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez 

pracowników nie jest niebezpieczna dla życia i zdrowia mieszkańców, a także nie oddziałuje 

negatywnie na środowisko. Jednakże należy usunąć część mieszanki popiołowo - żużlowej, 

znajdującej się w cieku wodnym prowadzącym do rzeki Modrzejowicy. Ponadto konieczne jest 

usunięcie nieprawidłowości, które zostały wykryte w związku ze złożonymi skargami tj. 

uzupełnienie brakującego oznakowania, wykoszenie traw przy drogach gminnych oraz 

naprawa oświetlenia na terenie sołectwa. W chwili rozpatrywania skarg przez Radę Miejska w 

Iłży brakujące oznakowanie w miejscowości Płudnica zostało częściowo uzupełnione, a 

pozostałe nieprawdziwości wykryte podczas posiedzenia wyjazdowego będą na bieżąco 

usuwane.    
 

 

 


