
UCHWAŁA Nr —IX..[ .53]
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia ,?20..yyiCuCA...... 2015 roku

w sprawie przekazania zażalenia EIP Sp. z o.o. z dnia 5 maja 2015 r.
według właściwości

Na podstawie art. 234 pkt 1 w zw. art. 37 § 1, z art. 65 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 
r. poz. 267, zm.: z 2015 r. poz. 211) i art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, zm.: Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1200), Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się Radę Powiatu Łowickiego za organ niewłaściwy rzeczowo 
do rozpatrzenia zażalenia na Starostę Łowickiego złożonego w dniu 5 maja 2015 
roku przez firmę EIP sp. z o.o., ul. Inflancka 5/57, 00-189 Warszawa, w związku 
z niezałatwieniem w terminie wniosku EIP sp. z o.o. oraz przewlekłe prowadzenie 
postępowania w tej sprawie i przekazuje się przedmiotowe zażalenie Wojewodzie 
Łódzkiemu jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącego Rady Powiatu 
Łowickiego, w tym zobowiązuje się go do zawiadomienia wnoszącego zażalenie 
o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 5 maja 2015 roku do Rady Powiatu Łowickiego wpłynęło zażalenie 
na Starostę Łowickiego złożone przez firmę EIP sp. z o.o., ul. Inflancka 5/57, 
00-189 Warszawa, w związku z niezałatwieniem w terminie wniosku EIP sp. 
z o.o. i przewlekłe prowadzenie postępowania w tej sprawie.

Wskazany wniosek EIP sp. z o.o. dotyczył żądania wszczęcia postępowania 
w trybie art. 124 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, zm.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1200) 
-  dalej również u.g.n. - o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania ze 
wskazanych przez wnioskodawcę nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na 
zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących 
do przesyłania energii elektrycznej. Zadania Starosty wynikające z powołanego 
przepisu ustawy stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 267, zm.: z 2015 r. poz. 211) -  dalej również k.p.a., na 
niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach 
szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie 
postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma 
takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W myśl art. 65 § 1 
k.p.a., jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, nie 
jest właściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, 
zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Z kolei zgodnie z art. 19 
k.p.a., organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości 
rzeczowej i miejscowej. Art. 9a u.g.n. stanowi z kolei, iż organem wyższego 
stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji 
przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jest 
wojewoda.

W myśl art. 234 pkt 1 w sprawie, w której toczy się postępowanie 
administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzenia w toku 
postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.

W związku z powyższym skargę należy przekazać do rozpatrzenia według 
właściwości rzeczowej, tj. Wojewodzie Łódzkiemu.


