
Uchwała Nr XXVIII/57/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. 
zm.) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

                                        

                                                                             § 1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana Henryka Palczewskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców 
Gminy Kosakowo z dnia 30 maja 2016 r. na działalność Wójta Gminy Kosakowo w przedmiocie  
odmowy uznania  za stronę postępowań Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo oraz 
odmowę dostępu do dokumentów w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ciągu przeróbki osadów 
Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 
366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 
371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo oraz w postępowaniu dotyczącym 
opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” , po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu. 

 

                                                                               § 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo do doręczenia skarżącemu uchwały wraz 
z  uzasadnieniem. 

 

                                                                               § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                            

                                                                                                     

 

 



Uzasadnienie: 

 

W dniu 30 maja 2016 r. do Rady Gminy Kosakowo wpłynęła skarga Pana Henryka Palczewskiego- 
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo na działalność Wójta Gminy 
Kosakowo w związku z odmową uznania za stronę postępowania Stowarzyszenia Mieszkańców 
Gminy Kosakowo oraz odmowę dostępu do dokumentów w sprawie wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 
363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 
370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. 
Kosakowo oraz w postępowaniu dotyczącym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
„Dębogórze”.   

 

Skarga w zakresie odmowy uznania za stronę Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo 
w postępowaniu dotyczącym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków 
„Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 
367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 
424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo w związku z tym, iż została złożona w sprawie, w której 
toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w tym postępowaniu. 
W przedmiotowym postępowaniu wydano postanowienie o odmowie uznania za stronę, więc skarga 
w tym zakresie w myśl art. 234 k.p.a. została uznana za zażalenie i razem z aktami sprawy przekazana 
została do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  

 

W przedmiocie skargi w zakresie odmowy uznania Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo 
za stronę w postępowaniu dotyczącym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 
do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
„Dębogórze”, pismem z dnia 20 maja 2016 r. organ wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
tj. art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko- zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- uwagi do 
projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi te należy wnieść na piśmie w terminie 
wyznaczonym w ogłoszeniu. W związku z powyższym, wniosek o uznanie za stronę w niniejszym 
postępowaniu wydaje się być bezprzedmiotowy.  Nie można zatem uznać, aby w tym zakresie Wójt 
Gminy Kosakowo postąpił niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Jeśli natomiast chodzi o skargę w zakresie wniosków o udostępnienie do wglądu akt , to uznać należy, 
że nie sposób doszukać się w działaniu Wójta, czy kierownika referatu ds. ochrony środowiska 
p. Anny Browarczyk działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.  

 



Wniosek w przedmiocie wglądu do akt postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ciągu przeróbki osadów 
Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” został złożony przez Stowarzyszenie w momencie, gdy wniosek 
o uznanie Stowarzyszenia za stronę w niniejszym postępowaniu nie został jeszcze rozpoznany. 
W związku z powyższym, organ nie był uprawniony do udostępnienia na tym etapie Stowarzyszeniu 
wglądu do akt niniejszej sprawy. Następnie Stowarzyszenie dnia 24 maja 2016 r. złożyło wniosek 
o udostępnienie akt przedmiotowego postępowania w trybie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, a organ zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dnia 31 maja 
2016 r. poinformował Stowarzyszenie, że dokumentacja może być udostępniona zgodnie 
z wnioskiem. Pan Henryk Palczewski- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo 
zapoznał się z ww. dokumentacją dnia 1 czerwca 2016 r.  Nie sposób zatem doszukać się w działaniu 
Wójta, czy kierownika referatu ds. ochrony środowiska p. Anny Browarczyk działań niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
 
Rada Gminy biorąc pod uwagę powyższe uznała skargę Pana Henryka Palczewskiego- Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo za bezzasadną. 
 

 


