(PROJEKT)
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze
zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
§ 1.
Uznaje się skargę wniesioną przez Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice, w
sprawie publikacji w biuletynie informacji publicznej dokumentów dotyczących prowadzonych
postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za bezzasadną – zgodnie
z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………. 2015r.

UZASADNIENIE
W dniu 16 czerwca 2015 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga Pana *** na
działanie Wójta Gminy Michałowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice w dniu 24 czerwca 2015 roku skierowała skargę do
Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia.
W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dotyczącymi
skargi wypracowała opinię o poniższej treści.
„ 01 czerwca br. wpłynął do Urzędu Gminy Michałowice wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 hal
magazynowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Sokołów pomiędzy ulicą Wacława i ulicą Rodzinną, na terenie gminy
Michałowice. Tego rodzaju postępowanie wszczyna się na wniosek, stąd w zawiadomieniu z
10 czerwca za datę wszczęcia postępowania przyjęto 01 czerwca 2015 r. Wyznaczono również
14 dniowy termin zapoznania się z aktami sprawy – licząc od momentu otrzymania
zawiadomienia. Z dotychczas otrzymanych zwrotnych potwierdzeń odbioru wynika, że termin
ten upłynął w pierwszym tygodniu lipca. Zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej
oraz tablicy informacyjnej Urzędu dopełniono wszelkich czynności przewidzianych w prawie.
Odnosząc się do drugiej części skargi ustalono, że do postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6
hal magazynowych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Sokołów pomiędzy ulicą Wacława i ulicą Rodzinną, na terenie gminy
Michałowice, na obecnym etapie nie ma zastosowania art. 33 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
ze zm.). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.) planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, lecz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. Tym samym do złożonego wniosku inwestor załączył kartę informacyjną
przedsięwzięcia, a nie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po zasięgnięciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie Wójt podejmie decyzję czy dla tej
inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym
wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dopiero na tym etapie
będzie miał zastosowanie art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, co znajduje odzwierciedlenie we wcześniejszych postępowaniach prowadzonych
przez Urząd Gminy. Tak więc termin o którym pisze skarżący nie został skrócony, ponieważ
dotyczy zupełnie innego etapu postępowania, który w przypadku przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie zawsze występuje. Jeżeli Wójt wydał
postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko to art. 33 nie stosuje się.

Komisja Rewizyjna uznaje skargę Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice za
bezzasadną”.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje skargę za bezzasadną.

