
UCHWAŁA NR XXIII/181/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyn 
uchwala, co następuje:

§ 1. Oddala się skargę z dnia 7 stycznia 2016 r. złożoną w dniu 8 stycznia 2016 r. 
Wojewodzie Pomorskiemu na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

§ 2. Uchwała wraz z zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi podlega doręczeniu 
stronie skarżącej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta
Kościerzyna dotycząca przyznania miejsca targowego na targowisku miejskim w Kościerzynie.

Skarżący wskazał, iż jest pszczelarzem i rolnikiem, swojej produkcji towary (miód, owoce, warzywa)
sprzedaje na targowisku miejskim w Kościerzynie od ponad 25 lat. Tam przydzielono skarżącemu miejsce do
handlu oznaczone numerem T-01 (wysepka).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/297/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 listopada 2012 r. przyjęto
Regulamin Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Kościerzynie (Dziennik Urzędowy Województwa
Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. poz. 4409).

W 2013 roku targowisko miejskie w Kościerzynie objęte zostało modernizacją w ramach programu „Mój
Rynek”. W wyniku prac modernizacyjnych targowisko podzielone zostało na sektory, w których wyznaczono
miejsca handlowe jak również wskazane zostały miejsca postoju pojazdów dostawczych osób handlujących
na targowisku. Podział na sektory służyć miał utrzymaniu ładu i porządku na targowisku miejskim w
Kościerzynie.

W ramach prac modernizacyjnych wskazywane wyżej miejsce skarżącego nr T-01 podlegało likwidacji.
Wówczas skarżącemu wskazano dwa wyznaczone miejsca handlowe oraz miejsce na postój samochodu
dostawczego.

Skarżący nie był jednak zainteresowany korzystaniem ze wskazanych miejsc handlowych
i przeniósł swoje stanowisko na teren osoby prywatnej, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie
targowiska miejskiego.

W lutym 2015 roku na wniosek skarżącego wyznaczone zostały dwa dodatkowe miejsca handlowe,
z których jedno zostało przypisane skarżącemu. Nadmienić należy, że przypisane miejsce zlokalizowane jest
w bezpośrednim sąsiedztwie wcześniej zajmowanego przez skarżącego miejsca nr T-01.

Skarżący nigdy nie został pozbawiony możliwości prowadzenia sprzedaży na targowisku miejskim
w Kościerzynie i z takiej możliwości w dalszym ciągu może korzystać.

W związku z powyższym brak jest podstaw do stwierdzenia, iż na działalność Burmistrz Miasta Kościerzyna
skarga dotycząca przyznania miejsca targowego na targowisku miejskim w Kościerzynie jest zasadna.
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