
UCHWAŁA NR XII/114/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Santok za bezzasadną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wniesioną w dniu 23 maja 2019 r. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wielkopolskim skargę na Wójta Gminy Santok uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Uzasadnienie

Pismem NK-II.1411.20.2019.JSeń z dnia 30 maja 2019 r. Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim przekazał przesłane do tej instytucji pismo Państwa Anny i Grzegorza
Banasiaków z dnia 21 maja 2019 r., w którym autorzy domagają się podjęcia działań przez Wojewodę
Lubuskiego w kwestii niewypełniania przez Wójta Gminy Santok swoich obowiązków w związku ze
zgłoszeniem o prowadzonej, uciążliwej działalności gospodarczej przez Państwa Owczarskich pod adresem
Czechów, ul. Kasztanowa 13.

Pismo Państwa Anny i Grzegorza Banaszaków zostało potraktowane przez Lubuski Urząd Wojewódzki
jako skarga na bezczynność Wójta Gminy Santok i przekazane do Rady Gminy Santok w trybie
art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jednocześnie Państwo Grzegorz i Anna Banasiak
zostali poinformowani o przekazaniu ich pisma, jako skargi na bezczynność Wójta Gminy Santok, do Rady
Gminy Santok.

Skarga ta została przekazana w dniu 15 lipca 2019r. Radzie Gminy Santok. Zgodnie z art. 18b ustawy
o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg,
wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z materiałami
zgromadzonymi w powyższym postępowaniu, z których wynika, że Wójt Gminy Santok podjął następujące
działania:

a) Po przyjęciu skargi na prowadzenie uciążliwej działalności gospodarczej z dnia 14.09.2018 r. zostały
przesłane stosowne zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 15.10.2018 r. zwrócił wniosek, nie dopatrując
się w nim kwestii regulowanych ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska pismem z dnia 09.11.2018 r. poinformował urząd o rozpoczętej dnia
29.10.2018 r. kontroli ww. zakładu w zakresie emisji pyłu do powietrza oraz hałasu do środowiska,
informując jednocześnie, iż właścicielka zakładu poinformowała, iż z uwagi na awarię kompresora,
piaskowanie elementów metalowych nie odbywa się, wobec czego niemożliwe było tego dnia
przeprowadzenie oględzin powyższych prac.

b) W dniu 19.11.2018 r. przeprowadzono wizję lokalną przez pracowników Urzędu Gminy – nikogo
nie zastano pod adresem kontrolowanej firmy i nie stwierdzono wykonywania czynności piaskowania.

c) W dniu 16.01.2019 r. przeprowadzone zostały oględziny terenu przez pracowników Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy współudziale pracowników Urzędu Gminy
Santok w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu dla ww. Przedsiębiorstwa. W wyniku tego postępowania Starosta Gorzowski w dniu
18.02.2019 r. wydał postanowienie o umorzeniu w całości ww. postepowania, uzasadniając to faktem, że
dokonane pomiary hałasu poza terenem zakładu nie przekraczają dopuszczalnych wartości dla badanego
terenu (teren sąsiadujący zajęty jest przez zabudowę zagrodową).

d) 26 lutego 2019 r. zostało przesłane, według właściwości, do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Gorzowie Wlkp. zgłoszenie samowoli budowlanej posadowienia obiektu hali namiotowej
celem rozpatrzenia.

e) W dniu 23.04.2019 r. pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili kolejną wizję w terenie dla posesji
Kasztanowa 13 w Czechowie.

f) W dniu 29.04.2019 r., pracownicy Urzędu przeprowadzili kolejną wizję lokalną, w trakcie której
nie stwierdzono prowadzenia prac, a tym samym hałasu ani kurzu.

g) 20 maja 2019 r., odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Santok, na którym przedstawiono Skarżącym
dotychczasowe wyniki prowadzonego postępowania.

h)Wysłane kolejne zawiadomienia do następujących organów: Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura
w Gorzowie Wlkp., do przeprowadzenia kontroli w zakresie swoich kompetencji. Kopie tych pism Skarżący
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otrzymali do wiadomości.

i) Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pismem z dnia 04.07.2019 r. poinformował
o ustaleniach z kontroli przeprowadzonych w dniach 4 i 28 czerwca br. w zakresie emisji pyłu do powietrza
oraz hałasu do środowiska. Ustalono, że namiot, w którym przeprowadzano piaskowanie, został
zdemontowany, natomiast działalność gospodarcza została przeniesiona do lokalizacji w Santoku. Zgodnie
z zapisami w CEIDG, dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Katarzyna Owczarska zostało dopisane
dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na posesji przy ul. Gorzowskiej 3 w Santoku.

j) Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pismem z dnia 18.07.2019 r. wydał Zarządzenie
Pokontrolne, w którym nakazał P. Katarzynie Owczarskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Owczarska , ul. Kasztanowa 13 w Czechowie, usunąć odpady
zmagazynowane na terenie ww. posesji z terminem realizacji do 09.08.2019 r. W uzasadnieniu
poinformował o ustaleniach z kontroli przeprowadzonych w dniu 28 czerwca w trakcie której stwierdzono,
że na ww. działce znajdowały się odpady z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej i wymagają
niezwłocznego usunięcia.

Po zapoznaniu się z powyższymi materiałami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Santok
odbyła wizję lokalną w celu zapoznania się z aktualnym stanem prowadzonej działalności. Podczas wizji
lokalnej Komisja odbyła również rozmowę zarówno stroną skarżącą, jak i skarżoną. Obie strony zgodnie
stwierdziły, że działalność pod adresem Czechów, ul. Kasztanowa 13 nie jest już prowadzona.

Dnia 19 sierpnia 2019r. Przewodnicząca Komisji przedłożyła Przewodniczącej Rady informację
o sposobie rozpatrzenia skargi przez komisję wraz z uzasadnieniem. Powyższa informacja stanowiła
podstawę do opracowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Santok wnosi o uznanie za
bezzasadną skargę Państwa Anny i Grzegorza Banasiaków zarzucającą Wójtowi bezczynność.
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