
UCHWAŁA NR XX/115/2017
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kiełczygłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 
poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579) Rada Gminy 
Kiełczygłów uchwala, co następuje:     

§ 1.  Po rozpatrzeniu skargi  na działalność Wójta Gminy Kiełczygłów złożonej przez Pana Michała 
Ciemciocha zam. Pierzyny Małe 14 i zapoznaniu się z opiniami i dyskusją na komisjach: Komisji Rewizyjnej, 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska, Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów oraz 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – w sprawie zarzutów postawionych w skardze Rada 
Gminy Kiełczygłów uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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Uzasadnienie Rady Gminy Kiełczygłów do Uchwały Nr XX/115/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

W skardze z dnia 20.10.2016 r. otrzymaną za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w dniu 28.10.2016 r.
i uzupełnioną pismem z dnia 28.11.2016 r. otrzymanym również za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego
w dniu 30.11.2016 r. Pan Michał Ciemcioch skierował wobec Wójta Gminy Kiełczygłów szereg zarzutów,
które dotyczyły między innymi:

- utrudniania skarżącemu budowy budynku obory,

- rozbiórki wiaty przystankowej,

- braku konsultacji społecznych przy budowie anteny,

- zasypywania rowów przydrożnych,

- wycinki drzew na gruntach skarżącego,

- niezałatwiania w terminie spraw skarżącego zgodnie z postanowieniami k.p.a.,

- naruszania własności gruntów skarżącego,

- budowy ogrodzenia przez skarżącego.

Z uwagi na ilość zgłoszonych przez skarżącego spraw organ rozpoznający skargę przedłużył termin jej
rozpoznania do 31.01.2017 r. W dniach 27 i 30 stycznia 2017 r. skarga rozpoznawana była podczas
posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy Kiełczygłów a następnie ponownie przedstawiona
i rozpatrzona w trakcie obrad Rady w dniu 31.01.2017 r. O terminach posiedzeń poszczególnych komisji
Rady jak również o terminie sesji Rady w dniu 19.01.2017 r. skarżący został poinformowany odrębnym
pismem.

W sprawie poszczególnych zarzutów przedstawionych w skardze ustalić należy, że:

w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla skarżącego - wnioskiem
z dnia 25.01.2016 r. - Pan Michał Ciemcioch zam. Pierzyny Małe nr 14, 98-358 Kiełczygłów wystąpił
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

budowie budynku obory na 76 szt. bydła, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę na
działce o numerze ewidencyjnym gruntów 357 ( obręb Pierzyny) w miejscowości Pierzyny Małe, gmina
Kiełczygłów. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko ( jednolity tekst w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ) dalej zwaną ustawą ooś., do wniosku
dołączono :

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

W dniu 27.01.2016 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ) Wójt Gminy Kiełczygłów zawiadomił
strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Kiełczygłów zgodnie z art. 64 ust.l pkt. 1, w związku z art. 75, ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś. -
zwrócił się z prośbą pismem z dnia 27.01.2016 r. znak: RG.6220.2.2016 do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi oraz zgodnie z art. 64 ust.l pkt. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 75,
ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś. pismem z dnia 27.01.2016r. znak : RG.6220.3.2016 do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do
zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Pajęcznie - pismem znak: PPIS-NZ-470-3/211/16 z dnia
11.02.2016 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia
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oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ-I.4240.84.2016.JKu z dnia
09.02.2016r. zwrócił się do Wójta Gminy Kiełczygłów o wydanie opinii na temat zgodności planowanego
przedsięwzięcia, z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kiełczygłów.

Pismem znak: RG.6220.8.2016 z dnia 17.02.2016r. – Wójt Gminy Kiełczygłów wyraził opinię, że
planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów z uwagi na to iż: dla nieruchomości oznaczonej nr
ewid. gr. 357 ( obręb Pierzyny ) zlokalizowanej w miejscowości Pierzyny Małe gm. Kiełczygłów w/w plan
ustala między innymi następujące przeznaczenie podstawowe terenu :

- tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem „1RM/MN”
i „2RM/MN”,

- teren rolny (pola orne, sady, ogrody, łąki, pastwiska) oznaczony symbolem „R”.

Na terenach rolnych oznaczony symbolem „R”, zmiana planu dopuszcza „lokalizację budynków
gospodarczych i budowli rolniczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w odległości
nie większej niż 130 m od przylegających terenów zabudowy zagrodowej , przy czym we wskazanym
obszarze należy stosować zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, jak dla
przylegających terenów zabudowy zagrodowej” ( §4 pkt 11 lit. b uchwały Nr XXIX/196/2013 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w tekście miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z  2013r. ,
poz. 4742 z dnia 8 listopada 2013r.). Dla terenów oznaczonych symbolami : „1RM/MN” i „2RM/MN” plan
ustala „zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (§28
ust. 2 pkt 3 i §28 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 23 marca 2007 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów - Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego Nr 134 poz.1231 z dnia 11 maja 2007 roku). Pod terminem „przedsięwzięcia mogące
znacząco oddziaływać na środowisko” rozumie się przedsięwzięcia wskazane w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 817 ) , a więc zarówno mogące zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, jak i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na fakt, że planowa
inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 102 w/w rozporządzenia jako „chów lub hodowla zwierząt, inne niż
wymienione w §2 ust. 1 pkt. 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych
inwentarza (DJP)” stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
w związku z czym nie jest możliwa jej realizacja na działce o nr ewid. gr 357 ( obręb Pierzyny )
zlokalizowanej w miejscowości Pierzyny Małe gm. Kiełczygłów.

Po otrzymaniu w/w opinii Wójta Gminy Kiełczygłów - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Łodzi pismem znak: WOOŚ-I.4240.84.2016.JKu z dnia 25.02.2016r. odmówił wydania opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby, – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
oraz zaopiniował negatywnie to przedsięwzięcie w przedmiocie zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia
z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów. Na
podstawie art. 10 § 1w związku z art.81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania
administracyjnego(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) poinformowano strony, że zostało zakończone
postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie oraz, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się
co do zebranych materiałów i dowodów. Strony w tym skarżący nie wniosły żadnych uwag. W myśl
art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U.
z 2013r. , poz. 1235 z późn. zm. ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu
zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustalenia mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli plan ten został uchwalony. Celem takiej regulacji jest zapewnienie spójności między lokalizacją
realizowanej inwestycji, a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony, a planowane zamierzenie w stanie aktualnym, jest
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niezgodne z ustaleniami obowiązującego planu, stwierdzono niezgodność z jego zapisami i orzeczono
odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stwierdzenie sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z planem miejscowym, powoduje brak
podstawy prawnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Mając powyższe na uwadze decyzją z dnia 22 marca 2016 roku znak: RG.6220.13.2016 Wójt
Gminy Kiełczygłów odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji od której Pan Michał Ciemcioch wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu, które decyzją z dnia 12 maja 2016 roku, znak SKO.4161/21/16 utrzymało
w mocy zaskarżoną decyzję. Na decyzję SKO w Sieradzu Pan Michał Ciemcioch złożył skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który wyrokiem nr II SA/Łd 506/16 z dnia 09.12.2016r.
skargę Pana Michała Ciemciocha oddalił. Zarzut utrudniania budowy obory uznać należy więc za
bezzasadny

W sprawie przystanku autobusowego w miejscowości Lipie – Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego prowadził postępowanie zakończone decyzją nr 83/2009 z dnia 30.07.2009 r., w wyniku
którego Gmina Kiełczygłów dokonała rozbiórki istniejącej wiaty przystankowej zlokalizowanej w miejscu
drewnianego przystanku autobusowego wybudowanego w latach 70-tych ubiegłego wieku co do którego
nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące jego budowy.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego budowy masztu ustalić należy, że Gmina Kiełczygłów posiadając
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wystąpiła z wnioskiem zawierającym wszystkie
załączniki wymagane art.33 ust.2 Prawa budowlanego do Starosty Pajęczańskiego , który po
przeprowadzeniu stosownego postępowania decyzją nr 354/2015 znak: AB.6740.1.1071.2015.SSo z dnia
27.07.2015r. udzielił Gminie Kiełczygłów pozwolenia na budowę masztu telekomunikacyjnego na działce
o nr ewid. 2 obrębu Huta gm. Kiełczygłów. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w ramach
projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Kiełczygłów realizowanego przez Gminę Kiełczygłów w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka VIII Oś Priorytetowa Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nadmienić należy, iż lokalizacja
przedmiotowego masztu jak i dwóch innych nie jest przypadkowa gdyż została wskazana przez
specjalistyczne Biuro Projektowe mając na względzie objęcie całego terenu Gminy siecią szerokopasmową.
Z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( art. 5 a ) jak również z innych ustaw
nie wynika, aby budowa masztów telekomunikacyjnych wymagała przeprowadzania procesu konsultacji
społecznych. Z uwagi na powyższe również i ten zarzut skargi należy uznać za nieuzasadniony.

W sprawie wycinki drzew na gruntach skarżącego w dniu 31 lipca 2013 r. Urząd Gminy w Kiełczygłowie
otrzymał pismo znak: P/PS/SE/TT/2074/2013 z dnia 16.07.2013 r. od: Polskie Sieci Energetyczne -
Centrum S.A. Warszawa dotyczące wycinki zadrzewienia pod linią 400 kV Rogowiec - Trębaczew. W/w
pismo informowało Urząd Gminy, że na terenie Gminy Kiełczygłów będą wykonywane prace
eksploatacyjne związane z wycinką drzew i gałęzi w pasie technologicznym i ochronnym linii
elektroenergetycznej 400 kV Rogowiec - Trębaczew, która jest ważnym elementem Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. Jednocześnie informując, że w ich imieniu prace związane z wycinką drzew
prowadzić będzie firma RAJTRAK z siedzibą w Rajsku Małym 3B, 97-340 Rozprza. Przedstawiciel tej
firmy zgłosi się do Urzędu Gminy w celu dokonania niezbędnych uzgodnień w zakresie wycinki drzew pod
w/w linią energetyczną. W dniu 14.02.2014 r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo od Pana Michała
Ciemciocha zam. Pierzyny Małe 14 z zapytaniem czy firma RAJTRAK uzyskała pozwolenie na wycinkę
drzew pod linią elektroenergetyczną ponieważ wycinki i przywłaszczenia drzew dokonano bez jego wiedzy
i zgody (na działce nr 430 w rejonie miejscowości Huta). W dniu 11.03.2014 r. udzielono odpowiedzi na
pismo Pana Michała Ciemciocha, że w sprawie wycinki drzew nie kontaktował się z Urzędem Gminy żaden
podmiot. W dniu 17.02.2014 r. Urząd Gminy w Kiełczygłowie otrzymuje wniosek o udostępnienie danych
a wnioskodawcą jest Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie. Wniosek dotyczy poinformowania czy
zakład RAJTRAK w siedzibą w Rajsko Małe gmina Rozprza ubiegał się w roku 2013 o uzyskanie decyzji
administracyjnej na wycinkę drzew pod linią wysokiego napięcia usytuowanymi na terenie Gminy
Kiełczygłów, czy rolnicy z terenu Gminy Kiełczygłów zgłaszali o szkodach wyrządzonych przez w/w firmę.
W tej sprawie Pani Elżbieta Trzcina - Inspektor Urzędu Gminy otrzymała wezwanie z Komendy
Powiatowej Policji w Pajęcznie w celu osobistego stawienia się w dniu 27.02.2014 r. o godz. 8.00 w
charakterze świadka w sprawie kradzieży drzewa z działki nr 430 w rejonie miejscowości Huta. Wójt
Gminy Kiełczygłów pismem z dnia 24.02.2014 r. poinformował KPP w Pajęcznie, że zakład RAJTRAK z
siedzibą w Rajsku Małym nie ubiegał się w roku 2013 o uzyskanie decyzji administracyjnej na wycinkę
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drzew pod liniami wysokiego napięcia na terenie Gminy Kiełczygłów. Również pismem z dnia 11.03.2014
r. znak: RiGG.613.1.2014 Urząd Gminy w Kiełczygłowie poinformowała Pana Michała Ciemciocha zam.
Pierzyny Małe, że nie posiada informacji dotyczących wycinki drzew na działce o nr 430 obręb Huta.
Informując jednocześnie że do Urzędu Gminy w Kiełczygłowie w dniu 31.07.2013 r. wypłynęło pismo
Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Centrum S.A. informujące Urząd o wykonywaniu prac
eksploatacyjnych związanych z wycinką drzew i gałęzi w pasie technologicznym i ochronnym linii
elektroenergetycznej 400kV Rogowiec - Trębaczew, która jest ważnym elementem Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. W jej imieniu prace eksploatacyjne prowadzić będzie firma RAJTRAK z siedzibą w
Rajsku Małym 3B. Poza przedmiotowym pismem żadna inna informacja w tej sprawie nie wpłynęła do
Urzędu, jak również w tej sprawie nie kontaktował się z Urzędem żaden podmiot.

W sprawie naruszenia własności gruntów skarżącego ustalono, co następuje:

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2010 r. znak: SKO.431/367/W/10 - Urząd Gminy w Kiełczygłowie
poinformował Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu, że pismo Pana Michała Ciemciocha z
dnia 22.09.2010 r. nigdy nie wpłynęło do tutejszego Urzędu. Większość opisanych spraw w w/w pismie nie
jest związane z zakresem działania Urzędu i dotyczy stosunków międzyludzkich regulowanych przepisami
Kodeksu Cywilnego. Ponadto Urząd Gminy w Kiełczygłowie informuje, iż nie posiada żadnych akt w
przedmiotowej sprawie, która jest już przedmiotem postępowania KPP w Pajęcznie, jak również
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego budowy ogrodzenia od strony drogi powiatowej nr P4526 oraz
działek sąsiednich informuje się, że przedmiotowa sprawa dotyczy stosunków międzyludzkich
regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz spraw granic własności gruntów i nie jest związana z
zakresem działania Urzędu Gminy.

Reasumując powyższe informujemy, że Pan Michał Ciemcioch i jego mama Pani Marianna Ciemcioch
wzięli udział w obradach XX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10.00
na której to po raz kolejny była odczytana i omawiana skarga złożona przez Pana Michała Ciemciocha.
Wcześniej w posiedzeniach komisji Rewizyjnej i komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony
Środowiska w dniu 30 stycznia 2017 r. na której omówiono skargę udział wzięły osoby reprezentujące Pana
Michała Ciemciocha tj.: ojciec Pan Antoni Ciemcioch oraz żona Pana Michała Ciemciocha Pani Anna
Ciemcioch. W trakcie dyskusji i obszernych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Kiełczygłów,
pracowników Urzędu Gminy i radnych oraz wysłuchaniu strony skarżącej - Pan Michał Ciemcioch przyjął z
satysfakcją wyjaśnienia i uznał je za wystarczające. Rada Gminy Kiełczygłów podjęła uchwałę Nr
XX/115/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uznania skargi za nieuzasadnioną.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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