
UCHWAŁA NR XIX/174/20 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 12.03.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa w zakresie 
planowanej lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1.   Rada Gminy Dąbrowa, po rozpatrzeniu skargi z dnia 12.03.2020 r. na działalność Wójta Gminy 
Dąbrowa w zakresie planowanej lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie oraz 
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę 
za nieuzasadnioną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/174/20 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Uzasadnienie  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Nr 
OR.1510.1.2.2020 z dnia 12.03.2020 r. na Wójta Gminy Dąbrowa, postanowiła uznać skargę za 
nieuzasadnioną.  

Po dokonaniu analizy dostępnych dokumentów oraz wysłuchaniu argumentacji skarżącego, Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała, że: 

1. Wójt Gminy Dąbrowa przeprowadzając postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Karczowie, gmina Dąbrowa” dochował należytej staranności poprzez zastosowanie odpowiednich przepisów 
prawa, to jest : 

᠆ ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 695), w zakresie art.6,7,8,9; 

᠆ ustawy z dnia 8marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zakresie art. 7 ust.1 
pkt. 1,18; 

᠆ 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 2020 r. poz. 283; 
zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 28) w zakresie art. 37 pkt. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2; 

᠆ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71); 

᠆ ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie  art. 16 pkt. 1 i 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 797; zm.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 875). 

2. Zarzut niewłaściwej lokalizacji Inwestycji jest niesłuszny. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz 
z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 87), gminy mają obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Dostępność 
tego miejsca i ciągi komunikacyjne powinny sprzyjać mieszkańcom w dostarczaniu odpadów. Lokalizacja PSZOK 
w Karczowie spełnia powyższe przesłanki. 

Wskazana lokalizacja inwestycji  jest też zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy z dnia 10.02.2011 r. 

3. Sugerowane  przez skarżącego działanie na Jego szkodę,   nie zostało dowiedzione. Wydanie przez Wójta 
Gminy Dąbrowa decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego było konsekwencją realizacji 
uprawnień i obowiązków gminy, a co za tym idzie było to działanie zgodne z prawem. 

4. Zarzut naruszenia art. 9 k.p.a. w zakresie zaniechania należytego poinformowania Skarżącego o planowanej 
inwestycji jest nietrafny. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie, strony zawiadamia 
się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz 
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu 
publicznego, zawiadamia się na piśmie. Obwieszczenia wywieszone były na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Karczów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa 
w przewidzianych prawem terminach. 

Id: AB232AF8-915F-423B-B474-0DE6495270B3. Podpisany Strona 1



5. Żądanie przeniesienia inwestycji dotyczącej budowy PSZOK nie znajduje uzasadnienia, biorąc pod uwagę 
zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowa, a skarżący 
nie przywołał podstaw prawnych na poparcie swojego stanowiska. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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