
UCHWAŁA NR VI/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2019 na działalność Burmistrza Wołczyna

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z póź. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi z dnia 26 lutego 2019 r. na działalność Burmistrza Wołczyna oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za 
nieuzasadnioną.

§ 2. Zobowiązuje sie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie do przesłania Skarżącemu odpisu 
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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Uzasadnienie

Komisja skarg, wniosków i petycji badająca w imieniu Rady Miejskiej w Wołczynie zarzuty zawarte
w skardze na działania Burmistrza Wołczyna, która wpłynęła od Wojewody Opolskiego doręczona 26 lutego
2019 r. – przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Komisja zapoznała się ze skargą oraz
z dokumentami zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w tym przedmiocie oraz wysłuchała uwag mieszkańców

uznając skargę za nieuzasadnioną.

W dniu 30 czerwca 2016 r. do tut. Urzędu wpłynął protest mieszkańców Wolnej Wsi przeciwko rozwojowi
hodowli gęsi oraz ograniczenie uciążliwości zapachowej i hałasu.

Na okoliczność protestu wniesionego w dniu 1 lipca 2016 r. pracownicy Urzędu Marcin Dłubak
i Przemysław Panicz przeprowadzili wizję lokalną w gospodarstwie rolnym. Jak wynika ze spisanej notatki
stwierdzono hodowlę gęsi w obsadzie 20 800 szt., tj. powyżej 39 DJP.

W związku z tym 5 lipca 2016 r. wystosowane zostało pismo wraz załączonym protestem mieszkańców
celem załatwienia wg kompetencji do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Ponadto 15 września 2016 r. odbyło się spotkanie z osobami skarżącymi się, właścicielem fermy wraz
z Burmistrzem Wołczyna, podczas którego osoby skarżące wyraziły swoje oczekiwania związane z dalszą
działalnością fermy. Natomiast właściciel fermy zadeklarował przychylając się do próśb mieszkańców podjęcie
poniższych działań:

- zmniejszenie obsady zwierząt,

- wykonanie dezynfekcji wybiegów,

- odsunięcie wolnych wybiegów,

- stosowanie środków chemicznych.

Wyżej wymienione zabiegi miały zmierzać do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Od czasu spotkania tj. 15 września 2016 r. nie wpłynęła żadna skarga, ani zgłoszenie odnośnie uciążliwości
związanych z działalnością fermy. Wobec tego uznano, że właściciel fermy zrealizował zadeklarowane
działania.

W skardze, która wpłynęła w dniu 26 lutego 2019 r. podniesiony jest ten sam problem.

W związku z tym, że w czasie w którym wpłynęła skarga nie jest prowadzona hodowla gęsi, wystąpiono z
pismem do właściciela gospodarstwa o złożenie oświadczenia o planowanej maksymalnej obsadzie w 2019 r.
oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia hodowli gęsi wraz z informacją
o dostosowaniu się do deklaracji spisanej w dniu 15 września 2016 r.

W dniu 25 marca 2019 r. wpłynęło oświadczenie właściciela hodowli gęsi, z którego wynika, że obsada gęsi
planowana jest na poziomie 28 tys. szt., podzielona odpowiednio na dwa etapy. Gęsi na wybiegu będą
hodowane od lipca do listopada. Ponadto hodowca poinformował, że zastosował się do zadeklarowanych
działań, tj. dezynfekcji wybiegów i do stosowania środków chemicznych. Jak wyjaśnia w piśmie nie odsunął
wolnych wybiegów ze względu na brak środków finansowych.

Rada Miejska wnioskuje, aby w przypadku powtarzających się sygnałów od mieszkańców o uciążliwościach
zastosować w stosunku do hodowcy przepis art. 363 ustawy prawo o ochronie środowiska (Dz.U. 2018 r.,
poz. 799 z póź. zm.).

Z uwagi na brak potwierdzenia bezczynności Burmistrza Wołczyna Rada Miejska uznaje skargę za
nieuzasadnioną.
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