
RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13,05-400 Otwock 
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e-mail: rada@powial-olwocki.pl 

UCHWAŁA NR 247/XXXIV/21 

RADY POWIATU O T W O C K I E G O 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przekazania wniosku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 243 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się według właściwości Staroście Otwockiemu wniosek z dnia 
23.03.2021 r. Pani J . J . - Sołtysa wsi Piotrowice w gminie Karczew. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do przekazania 
wniosku, o którym mowa w § 1 uchwały, organowi właściwemu do jego rozpatrzenia wraz 
z niniejszą uchwałą oraz jej uzasadnieniem. 

2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do przekazania 
wnioskodawcy niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

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

23 marca 2021 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynął wniosek Pani J . J . 
Sołtysa wsi Piotrowice w gminie Karczew w temacie wniosku firmy P4 Sp. z o.o. 
z dnia 4 marca 2021 r. o pozwolenie na budowę wewnętrznej linii zasilającej dla przenośnego 
wolnostojącego masztu antenowego W B L O H 3 A na działce nr ew. 396/2, 398/1 obręb 12 
Piotrowice gmina Karczew. 

Zgodnie z art. 223 § 1 Kpa „Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego 
i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają 
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. ". 

25 marca 2021 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego skierowała ww. wniosek 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Otwockiego. 

Z uwagi na treść zakwalifikowano przedmiotowe pismo jako wniosek, w którym 
wnioskodawca wyraża swój sprzeciw wobec budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 
operatora P4 Sp. z o.o. we wsi Piotrowice oraz wnioskiem o likwidację przedmiotowej 
inwestycji i uznania wnioskodawcę jako stronę postępowania administracyjnego wszystkich 
postępowań związanych z inwestycjami podmiotów zewnętrznych na wsi Piotrowice gmina 
Karczew. 

Właściwym organem w przedmiocie wydawania pozwoleń na budowę jest zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane starosta. Zgodnie z przepisem art. 243 Kodeksu 
postępowania administracyjnego: ,Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do 
jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. 
O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę'". 

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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