
UCHWAŁA NR RG-XXI/234/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z  art. 229 pkt 3, art. 237 § 1, § 3 oraz  art. 238 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Rada Gminy 
Sitkówka-Nowiny, po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję 
Skarg,Wniosków i Petycji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani ............... i Pana ..........................., doręczonej w dniu 21 lutego 2020 r. na 
bezczynność Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie niepodejmowania działań w związku 
z zanieczyszczeniem powietrza związkami chemicznymi w msc. Trzcianki, postanawia się uznać skargę za 
bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, z jednoczesnym 
upoważnieniem do zawiadomienia skarżących o treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 
pouczeniem o treści art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 21.02.2020r. wpłynęło pismo Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska nr DP/4120/01-01/135/2020/sp (datowane na dzień 18.02.2020r.),
przekazujące zgodnie z właściwościami pismo mieszkańców miejscowości Trzcianki z dnia
10.02.2020r. „mające znamiona skargi na bezczynność Wójta Gminy w Nowinach w sprawie
niepodejmowania działań w związku z zanieczyszczeniem powietrza związkami chemicznymi w
miejscowości Trzcianki”.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu
28.02.2020r. przeprowadziła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenia
stanu faktycznego sprawy.
Zgodnie z przedłożonym materiałem strona wnosząca skargę wielokrotnie zgłaszała zawiadomienia
na sąsiadów, których tryb życia miał powodować uciążliwości związane z zanieczyszczeniem
powietrza w szczególności poprzez:
- stosowanie paliw o niskiej jakości;
- emisji nadmiernej ilości pyłu i kurzu;
- termicznego przekształcania odpadów w piecu CO.
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny prowadzi czynności kontrolujące i monitorujące w sprawach
objętych skargą od roku 2015. W ramach działań kontrolnych wykorzystał wszelkie dostępne
środki i możliwości w celu rozstrzygnięcia sprawy. Przeprowadzono wielokrotne kontrole,
w trakcie których nie potwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska
i gospodarki odpadami. Strony były na bieżąco dokładnie informowane o podejmowanych przez
Wójta Gminy czynnościach i efektach podjętych działań. Ponadto Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
wielokrotnie udzielał stronom niezbędnych wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów,
wskazując możliwości dalszego działania.

Pracownicy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny wielokrotnie kontrolowali nieruchomość w
miejscowości Trzcianki będącą własnością strony sporu oskarżanej o niewłaściwe użytkowanie
pieca centralnego ogrzewania. Ostatnia kontrola miała miejsce w dniu 19.02.2020r. Wyniki
inspekcji odnotowano w sporządzonym Protokole Kontroli. Dokonano również w dniu
29.10.2019r., w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,
oględzin nieruchomości będącej własnością strony wnoszącej skargę. Z przeprowadzonej inspekcji
sporządzono Protokół Oględzin. Przeprowadzone kontrole miały charakter zarówno
zapowiedzianych jak i niezapowiedzianych (m. in. na telefoniczne zgłoszenie strony wnoszącej
skargę). Zarówno kontrole jak i monitoring nieruchomości nie potwierdziły naruszania przepisów
w zakresie utrzymania czystości i porządku, co potwierdza ww. dokumentacja oraz załączone
fotografie.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny objął nadzorem spalanie paliw w budynku strony
oskarżanej o postępowanie niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
odpadami w celu jednoznacznego wykluczenia naruszania ww. przepisów prawa. W ramach
czynności nadzorczych przeprowadzono kontrolę nieruchomości i sposobu korzystania przez
mieszkańców z pieca CO. Przeprowadzono również rozmowę informującą o możliwościach
wymiany pieca na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Na dzień dzisiejszy nie stwierdza się
naruszania przepisów przez sąsiadów skarżących, którzy zdecydowali się na montaż paneli
solarnych w celu zmniejszenia emisji ze spalania paliw stałych. W obecnym stanie prawnym Wójt
Gminy nie ma możliwości nakazania właścicielom nieruchomości wymiany pieca.

Z informacji przekazanych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny wynika, że między
stronami trwa wieloletni spór sąsiedzki. Rada Gminy nie jest organem uprawnionym do
rozstrzygania sporów sąsiedzkich, a uprawnienia Wójta Gminy określają przepisy prawa.

Ze zgromadzonego przez Komisję materiału dowodowego zebranego w toku badania
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przedmiotowej skargi, nie wynika, aby Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny dopuścił się w sprawach
zgłaszanych przez skarżących bezczynności.

W świetle uzyskanych wyjaśnień i dokonanych ustaleń, podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione i konieczne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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