
Uchwała Nr XLII/295/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2020 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 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  2020 poz. 256 z późn. zm.) w 

związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo z 23 marca 2017 r. po rozpatrzeniu skargi Pana 

R.K. z dnia 27 lipca 2020 r. na działalność Wójta Gminy Kosakowo 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uznaje się skargę na Wójta Gminy Kosakowo za bezzasadną. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze skargą sygn. 8997/2020 z 9 września 

2020 r. ustaliła przedmiot skargi, który dotyczy: 

- braku odpowiedzi na złożoną przed laty petycję ws. utworzenia świetlicy – muzeum 

  w Rewie. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z kopią odpowiedzi udzielonej Skarżącemu 

z dnia 05.04.2016 r dotyczącego utworzenia, mini muzeum” w Rewie. 

Z treści pisma wynika, iż budowa Muzeum z Izbą Pamięci Szkut Rewskich była planowana                

na działce nr 56/8 w Rewie przy ul. Morskiej. Wykonując uchwałę Rady Gminy w Kosakowie                 

z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr XIII/74/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa w zakresie działki nr 56/8, 

stosownie do art. 17 pkt.6 ustawy z dnia 27.03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Wójt Gminy Kosakowo przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Gdańsku do zaopiniowania opracowany projekt zmiany przedmiotowego planu 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany dotyczył wprowadzenia na 

terenie działki 56/8 możliwości realizacji inwestycji celu publicznego pn. Izba Pamięci Szkut 

Rewskich jako funkcji podstawowej. Jako funkcje uzupełniające wprowadzono usługi turystyki 

w ograniczonym zakresie, zieleń publiczną, ciągi piesze i obiekty małej architektury. 

Działka nr 56/8 w Rewie stanowi własność gminy Kosakowo i położona jest w granicach pasa 

technicznego oraz w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z Uchwałą Nr 

142/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011 roku w sprawie 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (opubl. Dz. U. Wojewody Pomorskiego Nr 66, 

poz.1457) na terenie pasa technicznego brzegu morskiego położonego w granicach 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych. Zakaz ten nie dotyczy obiektów związanych z realizacją celu publicznego. 

Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku budowa Izba Pamięci 

Szkut Rewskich nie mieści się w katalogu zadań publicznych nałożonych na gminy ustawą             

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 1515) i nie może być 

realizowana na terenie dz. nr 56/8 położonej w Rewie w obrębie pasa technicznego. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem Nr RDOŚ - Gd- 

PNII.610.13.4.2012.J Z z dnia 30.03.2012 r. odmówił uzgodnienia zmiany planu negując 

proponowaną funkcję – Izby Pamięci jako inwestycję celu publicznego. Wójt Gminy 

Kosakowo zaskarżył postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego d Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                                    

w Warszawie, który podtrzymał negatywne stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku, odnośnie budowy Izby Pamięci Szkut Rewskich na terenie działki                   

nr 56/8  w Rewie. 

Wobec braku uzgodnienia projektu planu zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu                                           

i zagospodarowaniu przestrzennym – Rada Gminy Kosakowo nie mogła uchwalić miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwiłby budowę obiektu muzealnego                    

w obszarze pasa technicznego. Z tych powodów odstąpiono od wcześniejszego zamiaru 

utworzenia muzeum. 

 

Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.  

 

 

 

 


