
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

na 41. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 paŸdziernika 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Mielcu zg³osi³ siê pan W. G., który jest inwestorem budowy budyn-

ku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowoœci zlokalizowanej na obszarze G³ogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. W przedmiotowej sprawie projekt budowy jego domu rodzinnego zosta³ uzgo-
dniony przez wojewodê podkarpackiego, jednak¿e od postanowienia wojewody do Ministerstwa Œrodo-
wiska w kwietniu ubieg³ego roku z³o¿y³a za¿alenie pani M. B. Pragnê podkreœliæ przy tym, i¿ od tego
czasu do dziœ ministerstwo nie podjê³o stosownej decyzji w tej sprawie, chocia¿ zgodnie z k.p.a. termin
na za³atwienie tego typu spraw wynosi 30 dni. Ponadto informujê, i¿ inwestor po uzgodnieniu projektu
przez wojewodê dokona³ ju¿ zakupu materia³ów budowlanych, ale ze wzglêdów formalnych nie mo¿e
rozpocz¹æ budowy.

Ponadto pan G. dwukrotnie, pismami z dnia 30 marca 2009 r. oraz z dnia 4 czerwca 2009 r., zwraca³
siê do Pana Ministra o rozpoznanie jego sprawy w przewidzianym ustawowo terminie. Pan G. nie otrzy-
ma³ z ministerstwa ¿adnej odpowiedzi na swe pisma.

Wobec powy¿szego osobiœcie zwróci³em siê z pismem z dnia 12 sierpnia 2009 r. do Generalnej Dyrek-
cji Ochrony Œrodowiska, do pana dyrektora Micha³a Kie³szni, z proœb¹ o informacje dotycz¹ce sprawy
pana G. Tam, jak ustali³o me biuro senatorskie, sprawa siê znajduje – sygnatura akt
ŒR.V-6633/1/242/08. Do tej pory nie otrzyma³em ¿adnej informacji w przedmiotowej sprawie, nie
otrzyma³ jej równie¿ mimo tej interwencji inwestor pan W. G.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie mi odpowiedzi, dlaczego sprawa nie zosta³a do tej pory
za³atwiona, mimo i¿ pismo wp³ynê³o do kancelarii ministerstwa dnia 4 kwietnia 2008 r.; dlaczego organ
administracji nie powiadomi³ inwestora o planowanym terminie za³atwienia tej sprawy oraz dlaczego
ministerstwo nie odpowiedzia³o na dwa pisma inwestora – z dnia 30 marca 2009 r. oraz 4 czerwca
2009 r. – ani na moje pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl


