
Uchwała Nr XVII/78/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

 
 

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

dokonywania pomiarów emisji spalin w m. Rewa gmina Kosakowo.  

 

 

 

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

Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 
 

 

§1 

W następstwie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2015 r.  

dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/69/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

27 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo, 

Rada Gminy Kosakowo po ponownym rozpatrzeniu skargi Pana Romana Kierszki z dnia 08.06.2015 

roku w sprawie działań Wójta Gminy w Kosakowie dotyczących dokonywania pomiarów emisji 

spalin w miejscowości Rewa w Gminie Kosakowo, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej, uznaje skargę za bezzasadną. 

 

 
§2 

 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do doręczenia skarżącemu uchwały wraz z uzasadnieniem 

i pouczeniem z art. 239 kpa. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

W dniu 24 lipca 2015 r. do Rady Gminy Kosakowo doręczone zostało pismo Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawyWI.1411.5.2015.mg przedstawiające 

skargę z dnia 08 czerwca 2015 r. Pana Romana Kierszki w sprawie dokonania pomiarów emisji spalin  

we wskazane dni. Skarga pierwotnie wpłynęła do Urzędu Gminy Kosakowo. 

Według oceny Wójta Gminy Kosakowo sprawa nie dotyczyła właściwości organów gminy, 

wobec czego zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

( Dz. U. 2013, poz. 1232) za pismem z dnia 14 lipca 2015 r. przekazał sprawę dotyczącą dokonywania 

pomiarów emisji spalin w m. Rewa gmina Kosakowo zgodnie z właściwością do Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Mając na uwadze, że skarga wpłynęła do Rady Gminy i dotyczy działających z upoważnienia 

Wójta Gminy pracowników Urzędu Gminy, jej rozpatrzenie należy do właściwości Rady 

na podstawie art. 224 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Oceny zasadności skargi dokonała Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kosakowo. 

Komisja wnioskowała do Rady o uznanie skargi za bezzasadną, dodatkowo formułując wniosek 

do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o sprawdzenie możliwości wykonania 

pomiaru emisji spalin w miejscowości Rewa przy ul. Koralowej.  

Według art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 

ocena pomiarów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny należy 

do właściwości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Oznacza to, że Wójt gminy 

nie jest organem właściwym w tych sprawach.  

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zasadne jest podjęcie 

uchwały w celu rozstrzygnięcia skargi. W obowiązującym stanie prawnym Rada Gminy Kosakowo 

uznaje, że przekazanie przez Wójta Gminy Kosakowo, za pismem z dnia 14 lipca 2015 r. skargi Pana 

Romana Kierszki Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska  w Gdańsku było w pełni 

uzasadnione i zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym i tym samym, uznaje skargę 

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. 

 


