
UCHWAŁA NR XL/271/2021  
RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego 
Gminy Pabianice 

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, 1378), 
art. 229 pkt 1 oraz 246 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Skargę Panów: GF, KB, ZL, SW oraz GZ dotyczącą niewłaściwie 
sporządzonego protokołu oględzin na posesji Bychlew ... przez referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach uznaje 
się za niezasadną. 

§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Pabianice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Pabianice 

 
 

Jerzy Błoch 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), rada gminy rozpatruje skargi na działania

wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; w tym celu powołuje komisję

skarg, wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, zwana dalej

Komisją, stosownie do postanowień § 29 Statutu Gminy Pabianice na

posiedzeniach odbytych w dniach: 21 lutego 2020 r., 7 lipca 2020 r. oraz

11 stycznia 2021 r. zajmowała się m.in. skargą z dnia 27.12.2019 r. (data

wpływu do Urzędu), wniesioną przez Panów: GF, KB, ZL, SW oraz GZ, dotyczącą

niewłaściwie sporządzonego protokołu oględzin na posesji Bychlew ... w toku

postępowania prowadzonego przez referat Ochrony Środowiska i Gospodarki

Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach.

Z treści wniesionej skargi wynikają następujące, podstawowe zarzuty, tj.:

1. osoby reprezentujące Pana GF nie zostały uwzględnione w protokole,

pomimo iż były obecne w dniu kontroli;

2. protokół nie został doręczony do rąk własnych zainteresowanych stron;

3. kontrola nie była przeprowadzona z natury;

4. brak w protokole określenia terminu realizacji zaleceń w postaci dokonania

nasadzeń;

5. brak wykonania czynności technicznych przez osoby kontrolujące, m.in.

sposobu pozbywania się gnojowicy, miejsc pozbywania się odchodów, pobrania

próbek, sprawdzenia ilości zebranych płodów rolnych;

6. nieprawidłowe sporządzenie protokołu na podstawie art. 379 ust. 3 i 4

ustawy prawo ochrony środowiska;

7. brak działania ze strony władz Gminy Pabianice by poprawić warunki życia

mieszkańców.

Komisja po przeanalizowaniu powyższych zarzutów oraz zapoznaniu się z:

• wyjaśnieniami pracownika referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Nieruchomościami Urzędu Gminy w Pabianicach,

• pismem z dnia 28 stycznia 2020 r., znak: OŚN.6238.01.14.2019-2020

zawierającym wyjaśnienia do zarzutów stawianych przez skarżących,

• protokołem kontroli nr WIOS-LODZ 818/2019 Wojewódzkiego Inspektora
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Ochrony Środowiska podpisanym dnia 14 listopada 2019 r.,

• opinią Akademickiego Ośrodka Naukowo-Technicznego opracowaną

w marcu 2020 r.,

• decyzją administracyjną z dnia 20.10.2020 r., znak:

OŚN.6030.01.10.2019/2020 dotyczącą zobowiązań nałożonych na właściciela

nieruchomości położonej w miejscowości Bychlew ...,

ustaliła następujący stan faktyczny.

W dniu 3 września 2019 r. przedstawiciel Urzędu Gminy w Pabianicach

w obecności właściciela posesji w Bychlewie ... oraz osoby działającej w imieniu

Urzędu Gminy w Pabianicach sporządził protokół z oględzin w sprawie

prawdopodobnego zanieczyszczenia środowiska, spowodowanego produkcją

rolną na posesji Bychlew ....

Celem protokołu było ustalenie stanu faktycznego na nieruchomości dla

potrzeb zlecenia wykonania opinii przez Akademicki Ośrodek Naukowo-

Techniczny. Skarżący błędnie zatem uznali, że protokół został sporządzony na

okoliczność przeprowadzanej kontroli. Protokół został sporządzony na okoliczność

dokonywanych oględzin, o czym świadczy nazwa protokołu, tj. „protokół

z oględzin”. Skarżący błędnie zatem powołują się na podstawę prawną

z art. 379 ust. 3 i 4 ustawy prawo ochrony środowiska, który odnosi się do

kontroli przeprowadzanej przez organ administracji samorządowej oraz

uprawnień związanych z tą kontrolą. W związku z powyższym zarzuty z punktu

od 1 do 6 są bezzasadne. Nie mają również w tym przypadku zastosowania

postanowienia dotyczące wymogów formalnych protokołu wymienione

w art. 380 ustawy prawo ochrony środowiska, ponieważ dotyczą one protokołu

kontroli.

Właściciel nieruchomości nie miał obowiązku udzielić zgody na wejście na

jego posesję osobom trzecim. Takiej zgody nie wyraził w odniesieniu do osób

innych niż przedstawiciele Urzędu Gminy w Pabianicach.

Uznać należy także, że zarzut o braku działania ze strony władz Gminy jest

bezzasadny. Wójt prowadził postępowanie administracyjne w związku

z prawdopodobnym zanieczyszczeniem środowiska, spowodowanym produkcją

rolną, co w głównej mierze wiąże się z uciążliwościami zapachowymi dla

mieszkańców Bychlewa oraz okolic. W trakcie postępowania wystąpił do

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który dysponuje odpowiednimi

narzędziami do przeprowadzenia pełnej kontroli, co zostało uczynione. Zgodnie

z protokołem kontroli nr WIOS-LODZ 818/2019 podpisanym dnia 14 listopada

2019 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie stwierdził żadnych

nieprawidłowości. Wójt Gminy Pabianice wystąpił również o opinię w sprawie

uciążliwości odorowych pochodzących z budynków inwentarskich do

Akademickiego Ośrodka Naukowo-Technicznego, w celu oceny uciążliwości
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zapachowych związanych z prowadzeniem chowu trzody chlewnej i chowu bydła

we wsi Bychlew oraz Jadwinin, a także do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa o przeprowadzenie kontroli.

Istotną z punktu widzenia rozstrzygnięcia przez Radę Gminy w Pabianicach

omawianej sprawy jest wydana decyzja administracyjna, która zobowiązuje

właściciela nieruchomości do podjęcia określonych działań mających na celu

ograniczenie uciążliwości zapachowych dla mieszkańców Bychlewa i okolic.

Strona nie odwołała się od tej decyzji, stała się ona ostateczna.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Pabianice uznaje skargę

dotyczącą niewłaściwie sporządzonego protokołu oględzin na posesji Bychlew ...

przez pracownika referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Gminy w Pabianicach za bezzasadną.
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