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, " z dnla.........,....,..... 20t6 r.'

. w sDratf,le rozśttąlgntęcta wnreslrlcgo prz€z 1-1_1 tłG.w.Btr uu ulutrrtlr. 
_

nrruszcnl. brrwr uihwrlł Nr ]0(IIjl318/16 Rrdy MteJsklcl w Ny§lc z dnlr ,l llpcl 2016 r. w sprln,lć

-

: Na podstawle art, 18 usl l w związktl z art. 10l lsL_ t ustrwy z dnia 8 marca 1990 r: o samoźądde
. gminniłn (Oz U. z 2016 r. poz 446) Rada MiejskA w Nysl€ uchwalą co następujci.

: " 
§ i. Postaruwla,'się rrle, uwzględniać wnicsioncgo erzez *t.y3*"{1 do

usŃpia naruszenia lego ,, irrteresu prawne*o ucbwalą Nr. )oflI/3l8/l6 Rady. Mcjskid _w N;sic

,-łil illo* 20t6 r. wiprawie rozpi6zcnia-skargi |ll;;D r,a <!ziała!r.ość B,.in,^isrza

Nysy, z póezyno|q€ślonych w tl?aqadnicniu snnowiącym zaĘztik do uchwały.

' 
§ 2. Wykonanic uchwaĘ pońrza jię Burnristzowi Nysy,

' 
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z <lnicm podjęcia.
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iliśi.; dnial lipca 2016 r., it jego skarga na &ialatność BllmisFza

iiyil;";ńilźŃ,f,i.nń,;.fióŃy Miejskicj w Ńyiie w SŃłce Gminy Nysą jest

nicuzasadniona-

Pó rozoatrzeniu wymlcnioncgo rvyzcj wezwania do usunięia narrszenia lntercsu prawncgo uznano., iż

"b^;ffi;;1;;;.*riręłfi.,rl.,, 
a1""i.m hłestionovżura uchwala nic możc stanowlć prźednlotu

il ";;ł; 
'" 

*unięcii'ńruszenia prawa oni skaĘi, o kńrcj mowa w art l0l ułarły z dnia 8 nraroa

Óij .. 
" 

,._óńar; gminnyń; b;iviń *trwłi-ta dotyózy rozpatrzenio skargi w posĘPournil

fifi;ń;óbl" ńpiró* 
'aało vlII Kódeksu postęiorłania admtnistacyinc'o, s §prawy te ni!

ln<tałv noddznc oźcczlictwu .ąJońuu.ioirt oqy.i*irą lTaro ż, 2,Ąn. ż proocdur llc ,pzcwidujc
fl":#;f;ffi; il#;;-Jłfu. rcalimwanych w ramań_ tcgo postępowanla (bk m.u}i

;ffi;ff;;łd;ódrki;so śłu łdmlnlstacyjnego w oliwtcach z dnt& 28 lipca 2008 r,, sygn akt 
.

iv słct srłoe, LBx nr 463961),

wtvmoŹedmiocieWojewódzklSądAdministacyjnywopoluwuzasadnicniupostanowicniazdnla
," lH; iffi';;;, JJil Śłń'S/te ws|łazal,--iz',,w pistęowanlu ob!ętyn Egulifttq dzldu.Ya

T ;,;';;" ;;róE;' ;i; 7rd"ri ' ,p,*,y oa^ntsm.ylr"1, }rayrrt, to1orrn1" s!ę , wnloskofuwcę.

Z:;ń;;;;;;óZ-rpiiott, ńńńiź bu. 1wgi iowieclłrĘ. riz"drtot"n sbrgl po.wszcńiu]

'#ir*iilińTi! ZŻii nał. Kp.a nogq być żantdanie tub nieaala$e_ wylorynafu zadń pna
'iiłiii iń-y ato pna.ich iracównlkó, naluszenie pruonqdmścl lub lntelerów 'kńqq.l 

a
';;b;;r;iń iut iiu*.r:otl,arc załątwianle sprav, PbsĘpowante za! w sptalłle te*o wu skaĘ
'a;ń ;i,ń, i, nle ma wim sńn portępoilrlą.nte wydaJe się rozstrzygnts aibaowolyh ilo

,ńŹigi,, iriyrt" zclłliadam!ą łę go'o Ónościad, wewnęmnych zntezaJqcyń do wyJa§nlenla
"#iliłih'iiń;unych w shńZa w 'kansekumcit, dzńnia aannfttąt pńllanej będęe
-;ńińiłń,rrs" 

tl,pu,skaę nte pocttegalq klnłotl słdów adninistracyjtrych 2 uwac! _n! !ą a n!
,,;;:;;;;i; ;T";ń;; .:ń,iiri t ,aZó,poddałolyh nadzorow! sqdowemu _ tt.,3 § 2 P.p.r.ą W
';i;ń; ;.r, , piwoaiu wnlaleńa skirgl tlo orgau ditńlntsltąt na poilstawle 0| 2n t,na,L.
";;:;,";r;;; ń';i6,,Irr8; ń sqd" ad^ńirfucyj*go ałli na bezczyluo!ć oęmt lń w nletlĄ
salauie. anl nd wylltk tego posĘpńalta". Jednoczśnic Sąd vskazal, 'tt, 
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