
Uchwała Nr XXXIX/48/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 18 maja 2017 roku 

 

 
 

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo w sprawie 

niezrealizowania wniosku mieszkańców Suchego Dworu podjętego na zebraniu sołeckim w dniu 

15.09.2016 r. 

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 

  

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 
 

 

§1 

Stwierdza się, że wniesiona skarga na działalność Wójta Gminy Kosakowo przez Radnego Jacka 

Chajęckiego w sprawie niezrealizowania wniosku mieszkańców Suchego Dworu podjętego 

na zebraniu sołeckim w dniu 15.09.2016 roku jest niezasadna. 

 

 

§2 

Sposób rozpoznania skargi został szczegółowo przedstawiony w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

 

§3 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do doręczenia skarżącemu uchwały wraz z uzasadnieniem 

i pouczeniem z art. 239 kpa. 

 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
W dniu 4 kwietnia 2017 roku do Rady Gminy Kosakowo wpłynęła skarga Pana Jacka 

Chajęckiego Radnego Gminy Kosakowo na działalność Wójta Gminy Kosakowo w sprawie 

niezrealizowania wniosku mieszkańców Suchego Dworu podjętego na zebraniu sołeckim w dniu 

15.09.2016 r. o treści „na wniosek Gminy przebadanie hałdy (odpadów) leżącej w Suchym Dworze 

przez odpowiednie służby sanitarne i przedstawienie wyników badań mieszkańcom Suchego Dworu 

na zebraniu wiejskim niezwłocznie po ich otrzymaniu”.  

 

Radny Jacek Chajęcki wyjaśnił w złożonej skardze, że po upływie miesiąca od podjęcia 

wniosku przez mieszkańców Suchego Dworu na Zebraniu Wiejskim zwrócił się do Wójta Gminy 

Kosakowo z pisemnym zapytaniem o przebieg realizacji w/w wniosku. Wójt Gminy Kosakowo 

w odpowiedzi do Radnego Jacka Chajęckiego napisał „… do momentu zakończenia przez Starostę 

Puckiego postępowania wyjaśniającego w powyższej sprawie nie ma podstaw prawnych 

do przeprowadzenia przez Wójta Gminy Kosakowo badań przedmiotowej hałdy..”.  

W dniu 19.12.2016 r. Radny Jacek Chajęcki zwrócił się do Starosty Puckiego z zapytaniem o podanie 

terminu zakończenia kontroli żwirowni w Suchym Dworze. W odpowiedzi na zapytanie Radnego 

Starosta Pucki stwierdził, że „nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wójt Gminy Kosakowo podjął 

postępowanie kontrolne w przedmiotowej sprawie”. W dniu 13 lutego 2017 roku Radny Jacek 

Chajęcki poinformował Wójta Gminy Kosakowo o otrzymanej odpowiedzi od Starosty Puckiego, 

jednocześnie wzywając Wójta Gminy Kosakowo do „niezwłocznej realizacji wniosku mieszkańców 

Suchego Dworu”. W odpowiedzi Wójt Gminy Kosakowo poinformował Radnego o zwróceniu 

się w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego do przedsiębiorcy o złożenie wyjaśnień 

czy magazynowane obecnie na przedmiotowej działce żużle i popioły spełniają łącznie warunki 

określone w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2016.1987 tj. z dnia 

2016.12.09 ze zm.). Ponadto Wójt Gminy Kosakowo poinformował Radnego Jacka Chajęckiego 

o otrzymanym piśmie zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w którym wskazano, że zgromadzony żużel stanowi 

produkt uboczny. W związku z tym Wójt Gminy Kosakowo stwierdził, że nie ma podstaw prawnych 

do prowadzenia postępowania kontrolnego wobec przedsiębiorcy. 

 

Wójt Gminy Kosakowo w wyjaśnieniu do złożonej skargi poinformował: 

1. Pismem WI.7024.1.1.2015.Lt z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 21.01.2015 r.) 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazał do rozpatrzenia Wójtowi Gminy 

Kosakowo pismo Pana Jacka Chajęckiego z dnia 06.01.2015 r. w sprawie magazynowania odpadów 

w rejonie żwirowni w Suchym Dworze, gmina Kosakowo, powstawania hałdy z popiołów 

z elektrociepłowni oraz niszczenia powierzchni leśnej bezpośrednio graniczącej z terenem żwirowni. 

2. Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska w piśmie WI.7024.1.1.2015.łt z dnia 

21.01.2015 r. wskazał, iż w przypadku, gdy składowane na terenie żwirowni odpady przeznaczone 

są do przetwarzania zgodnie z posiadanym zezwoleniem, organem właściwym do kontroli będzie 

organ wydający to zezwolenie, czyli Starosta Pucki, natomiast, jeśli odpady te przeznaczone 

są do zamknięcia i rekultywacji żwirowni organem właściwym w sprawie będzie Okręgowy Urząd 

Górniczy. 

3. Pismem GKOŚ.6236.1.2015 z dnia 05.02.2015 r. wezwaliśmy właścicieli działki 

178/21, obręb Pogórze, gmina Kosakowo, do przedłożenia odpowiednich dokumentów 

zezwalających na przetwarzanie odpadów, wydanych przez  organ właściwy do wydania zezwolenia, 

decyzji na rekultywację żwirowni oraz złożenia wyjaśnień. 

4. Właściciele pismem z dnia 19.02.2015 r.(data wpływu 27.02.2015 r.) przedłożyli 

stosowne dokumenty: decyzję ROŚ-7644-1-28/09 Starosty Puckiego z dnia 28.10.2009 r 

zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania 

i odzysku, oraz transportu i magazynowania odpadów oraz decyzję ROŚ-6018-3-7/10 Starosty 

Puckiego z dnia 14.02.2011 r. w sprawie rekultywacji części działki nr 178/21, w miejscowości 



Pogórze, gmina Kosakowo, powiat pucki. W związku z powyższym brak było podstaw 

do prowadzenia przez wójta postępowania na podstawie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.) 

5. W związku z tym, iż składowane na działce nr 178/21 odpady, przeznaczone były 

do przetwarzania zgodnie z posiadanym zezwoleniem ( ROŚ-7644-1-28/09 Starosty Puckiego z dnia 

28.10.2009 r) organem właściwym do kontroli jest organ wydający dane zezwolenie. W związku 

z powyższym całość dokumentacji w przedmiotowej sprawie, pismem GKOŚ.6236.1.2015.JG z dnia 

07.04.2015 r. przekazaliśmy do rozpatrzenia do Starosty Puckiego. O fakcie przekazania 

dokumentacji do Starosty Pan Jacek Chajęcki został poinformowany pismem GKOŚ.6236.1.2015.JG 

z dnia 14.04.2015 r. 

6. W związku z tym, iż składowane na działce nr 178/21 odpady, przeznaczone były 

zgodnie z decyzją ROŚ-6018-3-7/10 Starosty Puckiego z dnia 14.02.2011 r. do zamknięcia 

i rekultywacji żwirowni, organem właściwym do kontroli jest Okręgowy Urząd Górniczy 

w Gdańsku. W związku z powyższym całość dokumentacji w przedmiotowej sprawie, pismem 

GKOŚ.6236.1.2015.JG z dnia 07.04.2015 r. przekazaliśmy do rozpatrzenia do tego organu. O fakcie 

przekazania dokumentacji do Starosty Pan Jacek Chajęcki został poinformowany pismem 

GKOŚ.6236.1.2015.JG z dnia 14.04.2015 r.  

7. Starosta Pucki pismem ROS.600.7.2015 z dnia 19.05.2015 r.(do wiadomości: Wójt 

Gminy Kosakowo) wezwał właściciela przedmiotowej działki do zaniechania naruszeń decyzji ROŚ-

7644-1-28/09 Starosty Puckiego z dnia 28.10.2009 r m.in. w zakresie prawidłowego magazynowania 

odpadów sypkich (popiołów), które winny być na bieżąco przykrywane warstwą ziemi lub folią. 

8. Zawiadomieniem ROŚ.600.7.2015 z dnia 22.07.2015 r. (data wpływu 28.07.2015 r.) 

Starosta Pucki zawiadomił Wójta Gminy Kosakowo o kontroli przedsiębiorcy z zakresu 

przestrzegania warunków zbierania i magazynowania odpadów wynikających z zapisów decyzji 

Starosty Puckiego ROŚ-7644-1-28/09  z dnia 28.10.2009 r. zaplanowanej na dzień 04.08.2015 r. 

W czynnościach kontrolnych brał udział przedstawiciel Urzędu Gminy Kosakowo. 

9. W związku z wejściem w życie z dniem 23.01.2013 r. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach, która wprowadziła 

nowe brzmienie art. 232 ust.2 i 3 

 

 „ Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, 

wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas na jaki zostały 

wydane, nie dłużej jednak niż przez trzy lata od wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 252, zachowują 

ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały 

wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od wejścia w życie niniejszej ustawy.” 

 

z dniem 24.01.2016 r. Decyzja Starosty Puckiego ROŚ-7644-1-28/09  z dnia 28.10.2009 r. stanowiąca 

m.in. zezwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów na działce nr 178/21 obręb Pogórze, 

utraciła swoją ważność, pomimo tego, iż termin ważności decyzji określono do dnia 27.10.2019 r. 

10. Starosta Pucki prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające, które ma doprowadzić 

do ujawnienia, czy na dz. Nr 178/21 obręb Pogórze zmagazynowane są odpady, czy też produkty 

uboczne, czy łącznie odpady i produkty uboczne oraz czy pozostałe tam żużle stanowią odpad, 

czy produkt  uboczny.  Przedsiębiorca, wskazał w protokole kontroli, (przeprowadzonej przez 

Starostę Puckiego w dniu 04.08.2015 r. w zakresie przestrzegania  warunków zbierania 

i magazynowania odpadów wynikających z zapisów decyzji Starosty Puckiego ROŚ-7644-1-28/09 

z dnia 28.10.2009 r. oraz ustawy o odpadach), iż na przedmiotowej działce  magazynuje wyłącznie 

produkty uboczne. 

11. Zgodnie z informacją podaną przez Starostę Puckiego do Komisariatu Policji 

w Kosakowie (do wiadomości: Wójt Gminy Kosakowo) przedsiębiorca obecnie może wozić popioły 

i żużle, które pismem DBG/KG/023/13  z dnia 08.05.2013 r. Marszałka Województwa Pomorskiego 

zostały uznane za produkty uboczne, pod warunkiem ich właściwego, ściśle określonego 



zagospodarowania. Tym samym zostały one niejako wyłączone spod wymogów i regulacji 

określonych dla odpadów w ustawie o odpadach. 

12. Starosta Pucki pismem ROŚ.600.7.2015 z dnia 01.03.2016 r. przesłał  Marszałkowi 

Województwa Pomorskiego, kserokopie protokołu, z w/w kontroli oraz dokumenty świadczące 

o przyjmowaniu przez przedsiębiorcę, produktu ubocznego w postaci żużli i popiołów od EDF Polska 

S.A. w celu weryfikacji, czy gospodarowanie produktami ubocznymi odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami i warunkami wskazanymi w dokonanym przez EDF Polska 

zgłoszeniu. 

13. W przedmiotowej sprawie dwukrotnie wystosowaliśmy pismo do Starosty Puckiego 

GKOŚ.6236.1.2015.JG z dnia 31.10.2016 r. oraz GKOŚ.6236.1.2015.JG z dnia 06.03.2017 r z prośbą 

o przekazanie informacji, o sposobie rozstrzygnięcia.  Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy 

odpowiedzi. 

14. Pismem GKOŚ.6236.1.2015.JG z dnia 10.01.2017 r. zwróciliśmy się do Marszałka 

Województwa Pomorskiego z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej weryfikacji, 

czy gospodarowanie produktami ubocznymi na przedmiotowej działce, odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i warunkami wskazanymi w dokonanym przez EDF Polska zgłoszeniu 

oraz o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

15. Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego pismem DROŚ-SO.7245.9.12.2016/2017.RN z dnia 23.01.2017 r 

poinformował Wójta Gminy Kosakowo, iż zgromadzone na działce o numerze ewidencyjnym 

178/21, obręb Pogórze, gmina Kosakowo żużle  pochodzące od EDF Polska S.A. stanowią produkt 

uboczny i zgodnie ze złożonym w dniu 08.04.2016 r. przez przedsiębiorcę oświadczeniem, mają one 

zostać użyte do budowy Trasy Lęborskiej, Trasy OPAT. 

16. Zgodnie z treścią uzyskanej opinii prawnej z dnia 18 lutego 2017 r. sporządzonej przez 

adw. Pawła Polonis Kancelaria Adwokacka „kompetencja wójta pozostaje nierozerwalnie związana 

z statusem przedmiotu lub substancji, jako odpadu” (…) „nie jest zadaniem wójta podejmowanie 

kroków w celu ustalenia, czy dane substancje lub przedmioty rzeczywiście stanowią produkt uboczny, 

czy też odpad. Powyższe stanowiłoby wykroczenie poza ramy działania jakie ustawa przewiduje dla 

wójta. Postępowanie sprawdzające powinno ograniczyć się do zbadania statusu prawnego 

przedmiotów lub substancji, celem wyjaśnienia czy organ powinien podjąć kroki, zgodnie z art. 26 

ust.2 ustawy o odpadach. (…) wójt nie posiada kompetencji do oceny, czy dany przedmiot 

lub substancja rzeczywiście spełnia przesłanki do uznania go za produkt uboczny”. 

17. Organem właściwym w sprawie nadzoru nad gospodarowaniem produktami 

ubocznymi na działce 178/21 obręb Pogórze jest Marszałek Województwa Pomorskiego. 

18. Błędne używanie przez Radnego Jacka Chajęckiego słowa „odpad” zamiennie 

w stosunku do „produktu ubocznego” ma w tym przypadku ogromne znaczenie. 

19. Pismem WI.7023.51.2017.dd z dnia 03.04.2017 r. (data wpływu: 04.04.2017 r.)  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, poinformował Wójta Gminy Kosakowo 

o zamiarze przeprowadzenia badania gruntu w okolicy żwirowni na Suchym Dworze oraz zwrócił się 

z prośbą o oddelegowanie pracownika Urzędu Gminy w Kosakowie do wzięcia udziału 

w czynnościach polegających na poborze próbek gleby prowadzonych przez pracownika Grupy 

Pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

20. W dniu 07.04.2017 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jako organ 

właściwy do przeprowadzenia badań, pobrał do badania próbki gruntu w pobliżu przedmiotowej 

żwirowni oraz próbki hałdy zlokalizowanej na działce 178/21 obręb Pogórze. W czynnościach 

polegających na poborze próbek brali udział Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zdzisław Miszewski oraz z-ca Kierownika Referatu ds. Gospodarki 

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Anna Browarczyk. 

21. Radny Jacek Chajęcki pismem z dnia 18 kwietnia (data wpływu:20.04.2017 r.) 

przekazał informację, iż „fakt składowania odpadów” na przedmiotowej działce został ujawniony 

przez biegłych prowadzących na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Pucku badania Zakładu 

Górniczego w Suchym Dworze i jest przedmiotem śledztwa Prokuratury Rejonowej w Pucku, 



w związku z tym poprosiliśmy o bezzwłoczne przekazanie tych materiałów wójtowi w celu dalszego 

procedowania. 

22. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Prokuratury Rejonowej w Pucku, 

powołując się na pismo, Radnego Jacka Chajęckiego o udostępnienie akt spraw dotyczących 

„składowania odpadów” na nieruchomości nr 178/21 obręb Pogórze. 

23. W związku z przedstawioną na zebraniu wiejskim m. Suchy Dwór w dniu 12.04.2017 

r. dokumentacją wykonaną przez Instytut Morski w Gdańsku, z badań przeprowadzonych w dniu 

01.06.2016 r., w imieniu Wójta Gminy zwróciliśmy się o udostępnienie tych badań. 

24. Pismem RDOŚ-SO.7245.9.15.2016/2017.RN z dnia 20.04.2017 r. (data wpływu: 

24.04.2017 r.) skierowanym do Radnego Jacka Chajęckiego (do wiadomości: Wójt Gminy 

Kosakowo) z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego poinformował, że pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dokonali oględzin działki 178/21 obręb 

Pogórze, gmina Kosakowo. Podczas kontroli stwierdzono, iż na w/w terenie magazynowany jest 

żużel przykryty piaskiem i gliną (hałda zlokalizowana poza terenem górniczym). Obok hałdy żużla, 

która stanowi produkt uboczny, zmagazynowany jest nadkład ziemi rodzimej (w postaci hałdy) 

pochodzący z kopalni kruszywa. Przedsiębiorca wskazał firmy, które odbierają od niego produkt 

uboczny (żużel).  Fakt odbierania żużli przez różne przedsiębiorstwa wskazuje, iż dalsze 

wykorzystanie produktu ubocznego następuje i ma charakter ciągły. 

25. Na podstawie dotychczas zgromadzonej dokumentacji, na chwilę obecną 

nie ma podstaw prawnych do wszczęcia przez Wójta Gminy Kosakowo postępowania 

administracyjnego na podstawie art. 26 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2016.1987 tj. z dnia 2016.12.09 ze zm.) nakazującego usunięcie odpadów z miejsca 

nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania w tym przeprowadzenia badań hałdy 

kruszywa żużlowego, które zgodnie z pismami Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska 

i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego stanowią produkt uboczny. 

Wójt Gminy Kosakowo stwierdza w wyjaśnieniach, iż skarga Radnego Pana Jacka 

Chajęckiego na działalność Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29.03.2017 r. na podstawie w/w faktów 

wydaje się bezpodstawna. 

Rada Gminy biorąc pod uwagę powyższe uznała skargę Pana Jacka Chajęckiego Radnego 

Gminy Kosakowo za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej 

rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 

a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- 

bez zawiadamiania skarżącego. 

 


