
DIY 
NCUT U C H W A L A Nr XVII/138/12 


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 pain. zm. ) oraz art . 229 pkt 3 i art. 238 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post(rPowania administracyjnego (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 W 6jta Gminy Lancut zlozon£t przez Pana 
Slawomira Golonka w dniu 26.01.2012 r. oraz skarg~ tej samej tresci zlozon£t 
ponownie w dniu 1.02.2012 r. za bezzasadn£t z powod6w zawartych 
w uzasadnieniu stanowi£tcym zal£tcznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 
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Zal<l:cznik doDAGMI 

uchwaly Nr XVIII138112

tANCUT Rady Gminy Lailcut 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Lancut po zapoznaniu si~ ze skarg£t na dzialalnosc W 6jta Gminy 
Lancut zlozon£t przez Pana Slawomira Golonka w dniu 26.01.2012 r. (pismo 
z dnia 25.01.2012 r.) oraz skarg£t tej samej tresci zlozon£t ponownie w dniu 
1.02.2012 r. (pismo z dnia 25.01.2012 r.), zarzucaj£tcymi brak naleZytej 
starannosci oraz niedopelnienie obowi£tzk6w w zwi£tzku z prowadzeniem 
post~powania przygotowawczego dokumentacji przetargowej, w tym decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia : "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyl~czami do budynk6w we wsi 
Handzl6wka i Albigowa", a takze wyjasnieniami W6jta Gminy Lancut, ustalila 
co nast~puje : 

Ad. pkt II 
Zgodnie z ustaw£t Prawo zamOWlen publicznych dokumentacja 

przetargowa nie obejmuje dokumentu w postaci decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach i przeprowadzenia procedury tzw. screenmgu dla 
jakiegokolwiek przedsi~wzi~cia. 

Ad. pkt 21 
Dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitamej wraz z przyl£tczami do 

budynk6w we wsi Handzl6wka i Albigowa" procedura kwalifikacji tzw. 
screeningu zostala przeprowadzona zgodnie z obowi'tZuj£tcym porz£tdkiem 
prawnym przed wydaniem decyzji 0 lokalizacji celu pUblicznego z dnia 
8.11.2004 r. Pozwolenie na budowf dla tej inwestycji zostalo wydane w dniu 
13.06.2005 r. tj. przed dniem wejscia w Zycie ustawy z dnia 18 maja 2005r. 
o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw 
IDz. U. z 2005r. Nr 113, poz.9541 tj. przed dniem 28.07.2005 r. Ustaw£t t£t 
wprowadzono obowi£tzek uzyskania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~c. 

W dniu 19.08.2007 r. weszla w zycie kolejna ustawa 0 zmianie ustawy 
Prawo ochrony srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw z dnia 26.04.2007 r. 
IDz. U. Nr 88, poz.587/, kt6ra wprowadzila mozliwosc uzupelnienia 
dokumentacji 0 decyzje srodowiskowe, dla projekt6w realizowanych w oparciu 
o zgloszenie budowy lub wykonania rob6t budowlanych lub zgloszenia zmiany 
sposobu uZytkowania obiektu budowlanego, wydanych przed dniem 28.07.2005 
r. w okresie 6 miesi~cy, celem osi~ni~cia zgodnosci z Dyrektyw£t 85/337/EWG 
w ramach ZPORR 2004-2006 . W/w przepisy nie obligowaly inwestor6w do 
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uzupelniania dokumentaej i zwiqzanej z ubieganiem si~ 0 srodki pomoeowe, 
o deeyzje srodowiskowe, w przypadku realizaeji w opareiu 0 pozwolenie na 
budow~. Wobee powyzszego dla w/w inwestyeji pO dniu 28.07.2005 r. organ nie 
wydal deeyzj i 0 srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh, bowiem post~powanie 
o wydanie deeyzji 0 srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh przeprowadza si~ tylko 
jeden raz. 

Ad. pkt 31 
Ustawodawea wart. 72 ust. 7 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 

o udostrwnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko IDz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.! wprowadzil zapis: ,iezeli przedsi({Wzi~cie, 

dla kt6rego zostala wydana decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, lub 
decyzje, 0 kt6rych mowa w ust. ] , moze znaczqco negatywnie oddzialywac na 
obszar Natura 2000 wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, uprawniony 
podmiot powinien zloZyc, w terminie roku od dnia wyznaczenia tego obszaru, 
wniosek 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie 
oddzialywania na obszar Natura 2000. Przepisy ustawy 0 wydawaniu decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si~ odpowiednio ". Oznaeza to, ze 
do przeprowadzenia oeeny oddzialywania na obszar Natura 2000 stosuje si~ art. 
96 ust. 1 w/w ustawy, ktory mowi, ze " organ wlasciwy do wydania decyzji 
wymaganej przed rozpocz~ciem realizacji przedsi~wzi~cia, innego niz 
przedsi~wzi~cie mogqce znaczqco oddzialywac na srodowisko, kt6re nie jest 
bezposrednio zwiqzane z ochronq obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej 
ochrony, jest obowiqzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy 
przedsi~wzi~cie moze potencjalnie znaczqco oddzialywac na obszar Natura 
2000. 

Inwestyeja "Budowa sieei kanalizaeji sanitamej w Handzlowee" 
zlokalizowana jest poza granieami obszaru Natura 2000. Najblizej 
zlokalizowanym obszarem Natura 2000 wzgl~dem planowanej inwestyeji lod 
najblizszego przylqeza kanalizaeyjnegol jest proponowany obszar maj~cy 
znaczenie dla Wspolnoty "Nad Husowem" (PLH 80025) oddalony 0 ok. 0,2 
km. Ze wzgl~du na lokalizaej~, zakres i rodzaj planowanego przedsi~wzi~eia 
Inie miala miejsea wyeinka drzew/, stwierdzono, ze przedsi~wzi~eie zarowno 
na etapie realizaeji, jak i eksploataeji nie b~dzie wplywae na stan siedlisk 
przyrodniezyeh oraz siedlisk roslin i zwierzqt, a takZe na gatunki dla ktoryeh 
zostal wyznaezony w/w obszar Natura 2000. Jak rowniez nie b~dzie wplywae na 
integral nose i spojnose sieei obszarow Natura 2000. Ponadto skladana do 
wniosku 0 dofinansowanie dokumentaeja zostala zweryfikowana pod wzgl~dem 
fonnalnym i prawnym, a organ przyznajqey dotaej~ nie wnosil zadnyeh 
zastrzezen. 
Zmiany stanu prawnego, lqeznie z Wytyeznymi Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 5 maja 2009 r. byly organowi znane i byly sukeesywnie stosowane przy 



• 
przeprowadzaniu poszczeg6lnych procedur inwestycyjnych. 

W swietle unormowan : 
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. V. 

z 2008 r. Nr 25, poz.I50 ze zm.), 
2) ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~nianiu informacji 

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko 1 Dz. V. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 12271 oraz 

3) Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
okrdlenia rodzaj6w przedsifi.wzifi.c mogqcych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko oraz szczeg6lowych uwarunkowan zwiqzanych 
z kwalifikowaniem przedsifi.wzifi.cia do sporzqdzenia raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko 1 Dz. V. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze 
zm.!, 

4) Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postfi.powania 
w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsif{Wzifi.c 
wsp6lfinansowanych z krajowych lub regionalnych program6w 
operacyjnych dnia 5 maja 2009 r. 

przygotowanie i realizacja inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitamej wraz 
z przyl'tczami do budynk6w we wsi Handzl6wka i Albigowa" zostala 
przeprowadzona prawidlowo. 

W tym stanie faktycznym Rada Gminy uznaje skargtr Pana Slawomira Golonka 
zlozon't w dniu 26.01.2012 r. (pismo z dnia 25.01.2012 r.) oraz skargtr tej samej 
tresci zlozon't ponownie w dniu 1.02.2012 r. (pismo z dnia 25.01.2012 r.) na 
dzialalnosc W6jta Gminy Lancut za bezzasadn't. 
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