
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Marię Koc, Jana Marię Jackowskiego 

i Krzysztofa Słonia 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera 

Szanowny Panie Prezesie! 

W dniu 20 czerwca 2014 r. pan Grzegorz Jagielski z Kałuszyna złożył do Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Warszawie skargę na decyzję nr 83/14 wojewody mazowieckiego. Sprawie nadano w WSA 

sygn. akt VII SA/Wa 1438/14. 

Decyzja nr 83/14 wojewody mazowieckiego jest odpowiedzią na odwołanie pana Jagielskiego od decyzji 

nr 289/14 starosty mińskiego, dotyczącej zmiany miejsca usytuowania obiektu małej architektury, czyli krzy-

ża metalowego. Ponieważ wzmiankowany krzyż stanowił zwieńczenie cementowego obelisku, a całość znaj-

dowała się na mogile powstańców styczniowych, jak określają przekazy ustne, i była wpisana do gminnego 

rejestru zabytków, będący stroną w sprawie pan Grzegorz Jagielski odwołał się od decyzji starosty, a następ-

nie wojewody, do WSA. Do dnia dzisiejszego żadna rozprawa w tej sprawie się nie odbyła. 

W dniu 23 września 2014 r. kierownik Delegatury w Siedlcach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-

ków w Warszawie złożył do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa polegającego na naruszeniu miejsc spoczynku zmarłych i złożonych szczątków 

ludzkich w granicach targowiska miejskiego w miejscowości Kałuszyn. Do popełnienia przestępstwa miało 

dojść w trakcie realizacji inwestycji przebudowy targowiska miejskiego w Kałuszynie, gdzie od wielu dzie-

sięcioleci umiejscowiony jest zabytkowy krzyż. 

Sprawa jest wielowątkowa i wzbudza wiele kontrowersji wśród lokalnej społeczności, tym bardziej dziwi 

opieszałość WSA w rozpatrzeniu odwołania pana Grzegorza Jagielskiego.  

W związku z licznymi pytaniami na ten temat uprzejmie prosimy Pana Prezesa o odpowiedź, kiedy 

wspomniane odwołanie zostanie rozpatrzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i dlacze-

go cała procedura tak długo trwa.  

Czy w razie uznania odwołania pana Jagielskiego decyzja starosty mińskiego nr 289/14 straci ważność?  

Co z pracami, które pomimo braku odpowiedzi ze strony WSA zostały przeprowadzone tak, jak gdyby 

żadnego odwołania nie było? 

Z poważaniem 

Maria Koc 

Jan Maria Jackowski 

Krzysztof Słoń 

 




