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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Zwracamy się do Pana Premiera ze skargą na działalność burmistrza Leśnej, który pomimo 

prawomocnych wezwań do usunięcia rażących błędów w postępowaniu administracyjnym nie podejmuje 
stosownych czynności, a jego rażące zaniedbania doprowadziły do upadku firmy i utraty siedemdziesięciu 
miejsc pracy. 

Kwestia dotyczy firmy „Justas”, w sprawie której w ramach działalności senatorskiej wielokrotnie 
interweniowałem u burmistrza Leśnej oraz dwukrotnie zwracałem się w ramach oświadczeń senatorskich do 
ministra cyfryzacji i administracji (na dziewiątym posiedzeniu Senatu w dniu 12 kwietnia br. (odpowiedź 
z dnia 29 maja br., znak MAC-BM-91/2012) oraz na piętnastym posiedzeniu Senatu). 

Firma „Justas” działa, a może raczej prowadziła działalność w Leśnej, województwo dolnośląskie. Firma 
ta była prowadzona przez braci Józefa i Stanisława Sikorskich i została zrujnowana bezprawnymi działaniami 
burmistrza miasta i gminy Leśna, który na początku lat dziewięćdziesiątych najpierw udzielił braciom zgody 
na budowę dużej inwestycji przemysłowej, a gdy wymienieni poczynili na tę inwestycję wielomilionowe 
nakłady, ten sam burmistrz wstrzymał dalszą realizację inwestycji z tego powodu, że była ona realizowana na 
terenie zalewowym. 

Firma „Justas” złożyła do SKO w Jeleniej Górze wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 
lokalizacyjnej wydanej w dniu 15 czerwca 2005 roku przez burmistrza Leśnej. SKO orzekło nieważność 
decyzji i nakazało wyeliminowanie jej z obrotu prawnego. Jak wynika z przekazanych mi informacji gmina 
nie wykonała tego zalecenia do dzisiaj. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała do starosty i burmistrza pismo dotyczące wszczęcia 
postępowania administracyjnego w sprawie nabycia działki przez gminę lub jej wywłaszczenia. Gmina 
zleciła wycenę, ale właściciele spółki pomimo pisemnych próśb do dzisiaj nie otrzymali do wglądu kopii 
wyceny. 

Właściciele firmy „Justas” otrzymali informację, iż rada miejska na posiedzeniu w dniu 23 maja br. 
przyjęła stanowisko o braku „możliwości i celowości przejęcia przez gminę nieruchomości firmy «Justas»„. 
Nasuwa się więc zasadne pytanie o to, w jakim celu gmina zleciła wycenę nieruchomości firmy i czy nie był 
to bezzasadny koszt. 

Proszę, aby Pan Premier nadzorujący sprawy z zakresu administracji publicznej wnikliwie zapoznał się 
z tą sprawą i wskazał sposób, w jaki ewidentna krzywda wyrządzona niesprawiedliwymi i bezprawnymi 
działaniami podejmowanymi wobec właścicieli firmy „Justas” mogłaby zostać w sprawiedliwie naprawiona. 
Nie wskazuję sygnatur, bo sprawa jest doskonale znana zarówno burmistrzowi miasta i gminy Leśna, 
wojewodzie dolnośląskiemu, jak i ministrowi cyfryzacji i administracji. 
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