
UCHWAŁA NR LIV/537/20218 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 18 października 2018 roku 

 

w sprawie skargi Państwa J. S. C. w sprawie zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą 

dla działki nr 33/4. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 231 i 234 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1257 

z późn. zm.) – Rada Gminy Masłów uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przekazuje się do Wójta Gminy Masłów skargę Państwa J. S. C. na niepodejmowanie przez 

Wójta Gminy Masłów niezbędnych czynności w związku z toczącym się postępowaniem 

administracyjnym dotyczącym zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla ich działki nr 

33/4, przekazaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach. 

 

§ 2. 

Uzasadnienie  faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Masłów.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 /-/ Sylwester Wojtyna   
Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

 



U z a s a d n i e n i e 

Pismem doręczonym do Urzędu Gminy w Masłowie w dniu 26 września 2017 roku 

(datowane na dzień 21 września br.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 

skierowało do Rady Gminy Masłów skargę Państwa J. S. C. złożoną w dniu 31 lipca 2018 roku 

(datowane na dzień 29 lipca 2018 br.).  

Treść skargi odnosi się do postępowania administracyjnego w sprawie zakłócenia stosunków 

wodnych na działce nr 33/4 położonej w Masłowie Pierwszym, stanowiącej własność 

Skarżących. W toku tego postępowania wydana została decyzja nr 

RGKiOŚ.6331.16.2016.2018 Wójta Gminy Masłów, od której Skarżący składają odwołanie 

niniejszym pismem z dnia 29 lipca br.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, decyzją nr SKO.PW-61/2331/56/2018 

z dnia 21 września br. uchyliło zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji i przekazało 

sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. 

Zgodnie z art. 234 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w sprawie, w której toczy się 

postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku 

postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.   

  

/-/ Sylwester Wojtyna   
Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

 


