
DA I , 
, tANCUT 

U C H W A L A Nr XVIII136/12 

Rady Gminy Lancut 


z dnia 23 lutego 2012 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W 6jta Gminy Lancut. 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art . 238 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyj nego (Oz. U. z 2000 r. 
Nr 98 poz. 1071 z pozn.zm.) Rada Gminy Lancut u c h w a I a , co nast~puje : 

§ 1 

Uznaje si~ skarg~ na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut zlozonct przez Pana 
Slawomira Golonka w dniu 24.01.2012 r. za bezzasadnct z powod6w zawartych 
w uzasadnieniu stanowictcym zalctcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia . 
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Zal'lcznik do 
uchwaly Nr XVllll361l2 
Rady Gminy Lancut 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Lancut po zapoznaniu si~ ze skargq na dzia!alnosc W 6jta Gminy 
Lancut z!ozonq przez Pana S!awomira Golonka w dniu 24.01.2012 r. (pismo 
z dnia 23.01.2012 r.) z uwagi na brak naleZytej starannosci oraz niedopelnienie 
obowiqzk6w w zwiqzku z prowadzeniem post~powania przygotowawczego 
dokumentacji przetargowej, w tym decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~c : 
1. Budowa sieci wodociqgowej wraz z przy!qczami, trzema hydrofomiami, 

zasilaniem elektrycznym hydrofomi i niezb~dnymi urzqdzeniami 
technicznymi w miejscowosci Handzl6wka i Albigowa. 

2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Albigowej. 
3. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kraczkowej. 

oraz wyjasnieniami W6jta Gminy Lancut, ustali!a, co nast~puje : 

Dokumentacja przetargowa zgodnie z ustawq Prawo zam6wien publicznych nie 
obejmuje decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla jakiegokolwiek 
przedsi~wzi~cia. 

Ad. Sprawa 1- decyzja srodowiskowa 
W dniu 25.01.2010 r. W6jt Gminy Lancut wydal decyzje 

RRE.7670/19/2009 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia 
pn. "Budowa sieci wodociqgowej wraz z przylqczami, trzema hydrofomiami, 
zasilaniem elektrycznym hydrofomi i niezb~dnymi urzqdzeniami technicznymi 
w miejscowosci Handzl6wka i Albigowa". 

Wszcz~cie post~powania mialo miejsce w dniu 6.l0.2009 r. tj. z dniem 
z!ozenia wniosku przez Gmin~ Lancut do W6jta Gminy Lancut /nie jak podaje 
skarzqcy W6jt Gminy Lancut do W6jta Gminy Lancutl. 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udostfWnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko IDz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.! "w przypadku przedsifiwzificia 
realizowanego przez gmlnfi decyzjfi 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
wydaje wojt, na ktorego obszarze wlasciwosci przedsifiwzificie jest 
realizowane ". Tak wiec wlasciwym organem do wydania decyzji 
srodowiskowej dla inwestycji gminnej by! W6jt Gminy Lancut. 

Przed wydaniem decyzji W6jt Gminy Lancut w dniu 7.10.2009 r. zwr6cil 
si~ z wnioskiem do Starosty Lancuckiego i Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitamego w Lancucie 0 opini~ w sprawie koniecznosci 
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przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi<twzi<tcia na srodowisko oraz 
potrzeby sporzctdzenia raportu i ewentualnego jego zakresu. 

Zgodnie z art. 156 ustawy 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie(. . .} w odniesieniu do przedsi~wzi~c mogqcych potencjalnie znaczqco 
oddzialywac na srodowisko, z wylqczeniem przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco 
oddzialywac na obszar Natura 2000, starostowie wykonujq zadania 
regionalnych dyrektor6w ochrony srodowiska, w zakresie dotyczqcym opinii 
w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 
i zakresu raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko orQZ 
uzgadn ian ia warunkOw realizacji przedsi~zi~c mogqcych znaczqco 
oddzialywac na srodowisko, w terminie roku od dnia wejscia w iycie niniejszej 
ustawy. Ustawa wesz1a w Zycie 15.11.2008 r. Starosta wi<tc wykonywa1 swoje 
zadania do 15.11.2009 r. 

Na podstawie art. 153 ust. 1 wyzej przywo1anej ustawy "do spraw 
wszcz~tych, na podstawie przepis6w ustawy Prawo ochrony srodowiska, przed 
dniem wejscia w iycie ustawy 0 udostwnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie(. . .), a niezakonczonych decyzjq ostatecznq stosuje si~, przepisy 
dotychczasowe". Wszcz<tcie post<tpowania nastqpi10 w dniu 6.10.2009 r., w dniu 
15.11.2009r. nie by10 zakonczone, tak wi<tc w1asciwym organem do wydania 
opinii by1 Starosta Lancucki. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy 0 udostwnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie (. . .) organ w1asciwy do wydania decyzji wymaganej przed 
rozpocz<tciem realizacji przedsi<twzi<tcia, innego nii przedsi~wzi~cie mog~ce 
znacz~co oddziatywac na srodowisko, ktore nie jest bezposrednio zwictzane 
z ochronct obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowict.zany 
do rozwaienia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsi<twzi<tcie moze 
potencjalnie znaczctco oddzialywac na obszar Natura 2000. 

Planowane przedsi<twzi<tcie pn. "Budowa sieci wodocictgowej ( ... ) 
w miejscowosci Handzlowka i Albigowa" zosta1o zakwalifikowane jako 
przedsi~wzi~cie mog~ce znacz~co oddzialywac na srodowisko Idla ktorego 
wymagane by10 uzyskanie decyzji srodowiskowejl. Dla takiego przedsi<twzi<tcia 
przeprowadzenie oceny oddzia1ywania przedsi<twzi<tcia na obszar Natura 2000 
nie by10 wymagane. Zagadnienie to zosta1o wyjasnione dodatkowo w zwictzku 
z wnioskiem mieszkanca gminy i Stowarzyszenia Zieloni RP z/s w Lancucie 
przez Regionalnct Dyrekcj<t Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w pismie z dnia 
19.01.2010 r. ktora poinformowa1a wowczas, iz opinie odnosnie obowictzku 
przeprowadzenia oceny oddzia1ywania przedsi<twzi<tcia na obszar Natura 2000, 
wydaje si<t wy1ctcznie dla przedsi<twzi<tc innych nii przedsi~wzi~cia mog~ce 
znacz~co oddziatywac na srodowisko. 

W dniu 25.01.2010 r. zgodnie z obowict.zujctcym prawem zosta1a wydana 
decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, w ktorej ewentualne 
oddzialywanie na obszar Natura 2000 zosta1o poddane stosownej analizie. 



Ad. Sprawa 2 pkt 1 

W6jt Gminy wypdnil obowiqzek podania do publicznej wiadomosci fakt 
wydania decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj: 

1) 	decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi~wzi~cia 
"Budowa sieci wodoci<tgowej wraz z przylqczami, trzema hydrofomiami, 
zasilaniem energetycznym hydrofomi i niezb~dnymi urzqdzeniami 
technicznymi w miejscowosci Handz16wka i Albigowa" poprzez 
obwieszczenie W6jta Gminy umieszczone na tablicy ogloszen Urz~du 
Gminy w dniach 05.07.2010 r. - 20.07.2010 r. oraz w miejscowosciach 
Handz16wka w dniach 13.07.2010 r. - 28.07.2010 r. i Albigowa w dniach 
14.07.2010 r. - 28.07.2010 r. - zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym IDz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poin.zm.!, 

2) decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie 
"Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kraczkowej" 
poprzez obwieszczenie W 6jta Gminy umieszczone na tablicy ogloszen 
Urz~du Gminy oraz w miejscowosci Kraczkowa w dniach 07.07.2009 r. 
03.08.2009 r. - zgodnie z art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przedsi~wzi~cie "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Albigowej" nie 
wymagalo wydania decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego, bowiem 
zakres zamierzenia wyczerpywal wymogi art. 50 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ad. Sprawa 2 pkt 2 

Wydanie decyzji RRE.7670/3/2009 z dnia 2.07.2009 r. 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacj i 
Uzdatniania Wody w m. Kraczkowa gmina Lancut" zostalo podane do 
publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownych obwieszczen na: 

• 	 stronie intemetowej Gminy Lancut, 
• 	 na tablicach ogloszen w miejscowosci Kraczkowa, 
• na tablicach ogloszen w siedzibie Urz~du Gminy Lancut. 

Ponadto informacja 0 tej decyzji zostala zamieszczona w publicznie dost~pnym 
wykazie danych 0 dokumentach zawierajqcych informacje 0 srodowisku 
i jego ochronie w BIP UG Lancut. 

Ad. Sprawa 2 pkt 3 

Podanie do publicznej wiadomosci informacji 0 wydaniu pozwolenia na budow~ 
naleZy do kompetencji starosty nie zas do w6jta gminy. 



, 


Wobec powyzszego skarga Slawomira Golonka jest nieuzasadniona, a zarzuty 
w niej zawarte bezpodstawne w swietle unormowan ustaw : 

1) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25 poz.150 ze zm.), 

2) z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost(~'pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 

ocenach oddzialywania na srodowisko IDz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
12271, 

3) z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717ze zm.), 

4) z dnia 7/ipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 ze zm.). 

oraz Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okreslenia rodzajow przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych 
z kwalifikowaniem przedsi~wzi~cia do sporzqdzenia raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko 1 Dz. U z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm./. 
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