
UCHWAŁA NR LXI/460/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 26 października 2021 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo  

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3 oraz art. 238 § 1 

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo,  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę pani M. R. z dnia 25 sierpnia 2021 roku, 

przekazaną  przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia 7 września 2021 roku                               

o sygn. 9394/2021, na działalność Wójta Gminy Kosakowo, z przyczyn wskazanych                    

w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                    

                      

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr LXI/460/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 26 października 2021 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                 

w dniach 22.09.2021 r. oraz 4.10.2021 r. rozpatrywała złożoną przez Skarżącą skargę 

przekazaną przez Wojewodę Pomorskiego pismem z dnia z 7.09.2021 r.. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z pismem Wojewody 

Pomorskiego o sygn. 9394/2021 z 7.09.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Kosakowo 

w dniu 10.09.2021 r. a do biura Rady Gminy w dniu 14.09.2021 r. oraz załączoną skargą na 

bezczynność Wójta Gminy Kosakowo, na posiedzeniu w dniu 22.09.2021 r. ustaliła 

przedmiot skargi dotyczący braku decyzji lub odpowiedzi na złożony w dniu 16.03.2021 r. 

wniosek. 

W związku z powyższym stanowiskiem członkowie komisji wystąpili do Wójta 

Gminy Kosakowo, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy, o przedłożenie komisji 

złożonego przez Skarżącą wniosku z 16.03.2021 r. oraz zajęcie stanowiska wobec zarzutu 

dotyczącego braku wydania decyzji lub udzielenia informacji będącej odpowiedzią                      

na przedmiotowy wniosek. 

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 04.10.2021 r. członkowie komisji zapoznali się                      

z przedłożonymi dokumentami:  

- pismem Pani M. R. do Wójta Gminy z dnia 16.03.2021 r. wraz z dwoma załącznikami: 

- pismem projektanta w sprawie uzgodnienia projektu dokumentacji technicznej dotyczącego 

na drogach gminnych przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości: 

jednostka ewidencyjna – 221105_2 – Kosakowo, obręb ewidencyjny Rewa, dz. nr 37, 347,                 

ul. Bukowy Las, 

- Kartą uzgodnień projektu budowlanego /dotyczącego budowy na drogach na terenie Gminy 

Kosakowo oraz nieruchomościach gminnych/ dla uzgodnienia projektu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla tych nieruchomości 

oraz pismem Wójta Gminy Kosakowo o sygn.111/2021z dnia 28.09.2021 r. 

PP.6724.4.68.2021 zawierającym stanowisko  dotyczące wyjaśnienia zarzutu bezczynności                     

z powodu braku odpowiedzi na złożone przez Skarżącą pismo z dnia 16 marca 2021 roku. 

Przedłożone komisji pismo zawiera prośbę do Wójta Gminy Kosakowo o ponowną 

analizę i zmianę zajętego stanowiska w zakresie ustaleń zawartych w ,, Karcie uzgodnień 



projektu budowlanego” nr 332 w/s uzgodnienia projektu przyłącza wodociągowego                        

oraz kanalizacji sanitarnej - ul. Bukowy Las – działki nr 37, 347 – Rewa, gm. Kosakowo. 

Z wyjaśnień Wójta Gminy Kosakowo wynika, że w powyższej sprawie wpłynął                    

w dniu 14.12.2020 r. do Urzędu Gminy przedmiotowy wniosek o uzgodnienie projektu 

przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz. 37 i dz. 347 w Rewie gmina 

Kosakowo. 

Złożony projekt budowlany przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego został 

przeanalizowany przez poszczególne komórki merytoryczne : Zarząd dróg i Zieleni, Referat 

ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat ds. Planowania i Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz Referat ds. Inwestycji. 

Pozytywne uzgodnił projekt tylko Referat ds. Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

W przypadku pozostałych referatów powodem odmowy uzgodnienia tego dokumentu 

jest kolizja zaprojektowanych przyłączy z planowanym zagospodarowaniem terenu 

określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa uchwalonego 

uchwałą Nr LXX/79/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6.10.2010 r. Według przedłożonego 

projektu budowlanego przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne przebiegają przez środek 

skrzyżowania projektowanej drogi lokalnej 022 KL, która docelowo ma stanowić drogę                     

na wale przeciwpowodziowym, co wiązać się będzie ze znacznym podniesieniem rzędnych 

drogi. Natomiast studzienki: wodomierzowa i rewizyjna zostały doprowadzone do terenu 

zieleni ekologiczno-krajobrazowej 105 ZE. 

Działka nr 37 w Rewie położona jest w obszarze oznaczonym 105 ZE – teren zieleni 

ekologiczno-krajobrazowej z zakazem zabudowy oraz częściowo na terenie 89 UT,US, Z P -

teren usług turystycznych, rekreacji i sportu, gdzie warunkiem jakiejkolwiek zabudowy jest 

wykonanie wału przeciwpowodziowego w obrębie działki lub poza nią, z uwagi                                

na występujący obszar szczególnego zagrożenia powodzią. 

Gmina w przypadku uzgodnienia zaproponowanego w projekcie przebiegu 

infrastruktury (przyłączy) przy wyżej opisanych kolizjach z ujętymi w planie miejscowym 

przyszłymi inwestycjami (droga, wał przeciwpowodziowy), będzie w przyszłości 

zobligowana do pokrycia kosztów przebudowy wykonanej infrastruktury. 

Wnioskodawca otrzymał kartę uzgodnień projektu budowlanego z odmową 

uzgodnienia nr 332 w dniu 18.02.2021 r. 

W dniu 17.03.2021 r. Pani M. R. powołując się na otrzymaną kartę z odmową 

uzgodnienia zwróciła się do Wójta Gminy Kosakowo z pismem o wyrażenie pozytywnego 

stanowiska w tej samej sprawie. 



Wójt Gminy zajął stanowisko nie uwzględniając przedłożonego projektu budowlanego 

przyłączy do działki nr 37 i 347 w Rewie i w związku z tym zarzut Skarżącej o braku 

informacji lub decyzji Wójta Gminy Kosakowo jest w tym zakresie niesłuszny. 

Pismo z dnia 16.03.2021 r. (złożone w dniu 17.03.2021 r.) o zmianę stanowiska                     

w przedmiotowej sprawie nie wniosło nic nowego do analizowanej wcześniej dokumentacji 

projektowej i w związku z tym Wójt Gminy Kosakowo w tej kwestii stanowiska nie zmienił. 

Komisja ustaliła, iż odpowiedź na powyższe pismo została  przekazana Skarżącej 

dopiero w dniu 27.09.2021 r. poza terminem określanym ,,niezwłocznie”, powodując 

napisanie przez Panią M. R. przedmiotowej skargi z zarzutem nie otrzymania od Wójta 

Gminy Kosakowo  stosownych  informacji dotyczących kwestii ponownego uzgodnienia 

wniosku. 

Mając na uwadze wypracowany przez  orzecznictwo  pogląd, zgodnie z którym                     

z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ               

w prawnie ustalonym terminie nie wydał decyzji, postanowienia, względnie aktu lub 

czynności wymienionych w art.3 § 2 pkt 1-4 a ustawy prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, komisja uznała, że w przypadku Skarżącej zostały podjęte przez Wójta 

Gminy Kosakowo czynności w zakresie uzgodnienia projektu przyłącza wodociągowego                    

oraz kanalizacji sanitarnej dla dz. nr 37 i 347 o czym świadczy przedłożona „karta uzgodnień                     

nr 332” stanowiąca załącznik do pisma z dnia 16.03.2021 r. 

W związku z powyższym,  rozpatrując przedmiotową skargę, komisja nie potwierdziła 

zarzutu bezczynności wobec Wójta Gminy Kosakowo na podstawie wskazanych przez 

Skarżącą przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

 

 

W odniesieniu do powyższego Rada Gminy Kosakowo uznaje ww. skargę                             

za bezzasadną.  

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

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. (art. 239 § 1 kpa). 


