
 

Uchwała Nr XVII/80/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

 
 

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo dotyczącej 

składowania odpadów w rejonie żwirowni w miejscowości Suchy Dwór. 

 

 

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 

Po rozpatrzeniu skargi Pana Jacka Chajęckiego Radnego Gminy Kosakowo z dnia 30.09.2015 roku 

na działanie Wójta Gminy Kosakowo dotyczącą składowania odpadów w rejonie żwirowni 

w miejscowości Suchy Dwór (dz. Nr 178/21 obręb Pogórze gm. Kosakowo), Rada Gminy Kosakowo 

w sprawie zarzutów postawionych w skardze, 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 30.10.2015 r. wpłynęła do Biura Rady skarga na działanie Wójta Gminy Kosakowo 

dotyczącą składowania odpadów w rejonie żwirowni w miejscowości Suchy Dwór (dz. Nr 178/21 

obręb Pogórze gm. Kosakowo). 

Podmiot prowadzący tam działalność uzyskał decyzję Starosty Puckiego nr ROŚ-7644-1-

28/09 z dnia 28.10.2009r. na podstawie ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U 2007r. Nr.39 poz. 251) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania i odzysku oraz transportu i magazynowania odpadów.  

W dniu 14 grudnia 2012 r. przyjęto znowelizowaną ustawę o odpadach. Jednolity tekst w/w 

ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw 2013, poz. 21 w dniu 8 stycznia 2013 r.  

Zgodnie z art. 232 aktualnie obowiązującej ustawy zezwolenie na zbieranie odpadów 

i zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów 

dotychczasowych zachowują ważność na czas, jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie natomiast z art. 253 w/w ustawy weszła 

ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zatem Wójt stoi na stanowisku, że zezwolenie 

jest ważne do 22.01.2016r. a organem właściwym do rozstrzygnięcia w tym zakresie jest Starosta 

Pucki. 

Wójt Gminy Kosakowo przekazał Staroście Puckiemu posiadaną dokumentację w sprawie, 

zgodnie z właściwością (pismo GKOŚ.6236.1.2015.JG z dnia 07.04.2015r.). Starosta Pucki prowadzi 

w przedmiotowej sprawie postępowanie (pismo ROŚ.600.7.2015r. z dnia 19.05.2015r.). 

Zgodnie z art. 47 ust. 1-3 i 5-7 ustawy o odpadach, jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał 

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy 

ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, 

właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia 

nieprawidłowości. W przypadku, gdy posiadacz odpadów, o którym mowa w ust. 1, mimo wezwania, 

nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa 

to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 

1 powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem. Posiadacz odpadów, któremu 

cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, 

objętej tym zezwoleniem, na własny koszt.  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późń. zm.) decyzji 

nakazującej usunięcie odpadów nie wydaje się, jeżeli obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem 

wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami. 

Ustawodawca ma tu na uwadze regulację zamieszczoną w art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, zgodnie 

z którym cofnięcie decyzji powoduje powstanie obowiązku usunięcia odpadów. Wtedy stosuje 



się odpowiednio art. 26 ust. 4 i 5, wobec czego nie ma potrzeby wydawania odrębnej decyzji 

nakazującej usunięcie odpadów.  

Jak wynika z pisemnego wyjaśnienia złożonego Radzie Gminy przez Wójta Gminy 

Kosakowo z powyższych przyczyn do czasu zakończenia postępowania przez Starostę Puckiego, 

Wójt Gminy Kosakowo nie ma podstaw do wszczęcia postępowania na podstawie art. 26 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późń zm.). O prowadzeniu 

postępowania kontrolnego w tym zakresie świadczy ostatnie pismo Starosty Puckiego z dnia 

05.10.2015r. (znak ROŚ.600.7.2015) a przesłane do wiadomości Wójta Gminy Kosakowo. 

 

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

uchwały w celu rozstrzygnięcia skargi.  

 

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. 


