UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Rada Gminy w Bogorii – po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uchwała, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Panią .............., Panią ................., Panią .............., Pana
.................... oraz Panią ................... z dnia 8 maja 2019 r., która wpłynęła do Rady Gminy Bogoria w dniu
20 maja 2019 r. i 23 maja 2019 r. na działalność Wójta Gminy Bogoria, z przyczyn określonych
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Bogoria do powiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Stobnicka
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/74/2019
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 28 czerwca 2019 r.
Do Przewodniczącej Rady Gminy w Bogorii w dniu wpłynęła skarga o uchylenie decyzji nr 02/16
o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pt. „Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu
DW 757”
Skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30.05.2019 r. celem jej
rozpatrzenia.
Komisja zebrała się w dniach 03.06.2019 r. i 12.06.2019 r.
W trakcie obrad została przedstawiona Komisji dokumentacja sprawy w postaci:
1. Wniosku z dnia 24.05.2016 r. o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia złożony
przez Inwestora – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602
Kielce, w którym wskazano wariant preferowany przez Inwestora do zatwierdzenia i realizacji, a nie przez
Wójta Gminy Bogoria.
2. Wezwania Inwestora- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przez Wójta Gminy
Bogoria do uzupełnienia wniosku z dnia 03.06.2016 r.
3. Uzupełnienia wniosku z dnia 03.06.2016 r.
4. Obwieszczenia o wszczęciu postępowania z dnia 08.06.2016 r.
5. Wnioski Wójta Gminy Bogoria do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo
złożone w dniu 08.06.2016 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie (pismo
złożone w dniu 10.06.2016 r.) o wydanie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ewentualne określenie zakresu
raportu oddziaływania na środowisko.
6. Opinia sanitarna z dnia 23.06.2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie,
że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
7. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27.10.2016 r., że dla
przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
8. Postanowienie Wójta Gminy Bogoria z dnia 04.11.2016 r., iż w oparciu o stanowiska organów
opiniujących stwierdza dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
9. Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z 04.11.2016 r. informujące wszystkie strony postępowania
o wydaniu w/w postanowienia oraz informujące o możliwości wniesienia zażalenia w terminie do
25.11.2016 r.
10. Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z 28.11.2016 r. informujące wszystkie strony postępowania
o zebraniu wszystkich dowodów, materiałów i uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informujące o możliwości zapoznania się z nimi i składania
uwag i wniosków w terminie do 19.12.2016 r.
11. Decyzja Nr 02/16 z dnia 20.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsięwzięcia wraz z charakterystyką przedsięwzięcia i kartą informacyjną przedsięwzięcia.
12. Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z 21.12.2016 r. informujące wszystkie strony postępowania
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 02/16 oraz informujące o możliwości
wniesienia odwołania w terminie do 18.02.2017 r.
Z uwagi, iż ilość stron postępowania przekraczała 20 zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania

Id: 9B2DE70E-03C4-4CD1-81B0-F7FA43EE3FF1. Podpisany

Strona 1

administracyjnego strony postępowania, w tym właściciele działek po którym ma przebiegać obwodnica
byli informowania o przebiegu postępowania poprzez w/w obwieszczenia wywieszane na tablicach
ogłoszeń Urzędu Gminy w Bogorii oraz sołectwach Bogoria, Kiełczyna i Wola Kiełczyńska, jak również
poprzez stronę internetową Urzędu Gminy w Bogorii i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Bogorii, jak i oficjalny profil Gminy Bogoria na facebook-u.
Postępowanie administracyjne toczyło się od 06.06.2016r. do 18.02.2017 r. W trakcie trwania
postępowania do organu nie wpłynęło od stron postępowania – właścicieli działek, ani jedno zapytanie czy
sprzeciw dotyczący planowanej do realizacji obwodnicy.
Zainteresowane osoby zostały informowane na każdym etapie postępowania o podejmowanych
działaniach, a w szczególności o wszczęciu postępowania, o wydaniu przez Wójta Gminy Bogoria
postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o terminie
i sposobie złożenia zażalenia czy wniosków, o zebraniu całej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji
środowiskowej, jak również o wydaniu decyzji 02/16 oraz o terminie i sposobie złożenia odwołania.
Karta informacyjny przedsięwzięcia obejmowała 5 wariantów inwestycyjnych, w tym wskazany przez
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wariant Inwestora jako preferowany, który jest
obecnie realizowany. Preferowany wariant przebiega w znacznej długości po byłym torowisku. Wiąże się to
z brakiem potrzeby wykupienia terenów pod inwestycję od osób fizycznych oraz nie narusza jeszcze
w większym stopniu własności mieszkańców tereny zabudowane oraz jest najkrótszy, więc najbardziej
uzasadniony ekonomicznie. Zaproponowany przez Inwestora wariant jako preferowany zostały również
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie jako brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Skarżący zgodnie z przepisami prawa byli informowani na każdym etapie toczącego się postępowania
o jego przebiegu, wydawanych aktach prawa, zebranej dokumentacji, jak również sposobie zapoznania się
z nimi, miejscu ich przechowywania oraz możliwości złożenia uwag, wniosków i sprzeciwu. W stosownym
okresie wskazywanym za każdym razem w wydawanych przez organ dokumentach nie wykazali się żadnym
zainteresowaniem i nie złożyli żadnych zastrzeżeń w formie pisemnej czy ustnej do protokołu do akt
sprawy. Inwestorem, a obecnie realizatorem przedmiotowego zadania jest Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Kielcach, a nie Wójt Gminy Bogoria czy Gmina Bogoria. W czasie trwania postępowania
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach był wnioskodawcą, jak również stroną postępowania
na takich samych zasadach jak skarżący. Z chwilą zatwierdzenia warunków realizacji inwestycji
w wariancie innym niż preferowany inwestor miał prawo do wniesienia tak samo jak obecnie skarżący
odwołania od wydanej decyzji.
Wobec powyższego skargę mieszkańców uznaje się za bezzasadną.
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