WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WIR.II.431.63.2017

Bydgoszcz,

stycznia 2018 r.

Pan
Tomasz Kinicki
Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 51 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta i Gminy
Górzno w dniu 8 grudnia 2017 r. przeprowadzona została kontrola przez:
– starszego inspektora wojewódzkiego, pracownika Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, upoważnienie Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego nr 723/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.,
– inspektora wojewódzkiego, pracownika Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, upoważnienie Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego nr 723/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.,
w zakresie:
1.

Przedmiot kontroli – przestrzeganie wymogu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w ustawowo określonym terminie.
2. Okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się: pozytywnie
na podstawie następujących ustaleń:

W kontrolowanym okresie organ wydał 2 (dwie) decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Dokonano oceny w zakresie terminowości wydawania przez Burmistrza Miasta
i Gminy Górzno dwóch decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w ustawowo określonym terminie - tj. 65 dni. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 51 ust. 2c
przywołanej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Mając powyższe na uwadze ustalono, iż w kontrolowanym okresie dwie decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Górzno wydał
w ustawowo określonym terminie – zgodnie z art. 51 ust. 2 i 2a cyt. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto wskazuje się następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych
nieprawidłowości: nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.
Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją 2 w 2017 roku.
Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego: nie zgłoszono
zastrzeżeń.
W Projekcie wystąpienia pokontrolnego dokonano następujących sprostowań/
skreśleń/uzupełnień: nie dokonano zmian.
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz
pozostaje w aktach kontroli.
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