
NADA MIEJSKA
W MOSIME

UCHWAŁA NR XL1111296/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

zdnia25 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekazania skargi Dudek < Kostek Sp. z o. o. z dnia 8 kwietnia 2013 r. na bezczynność
Burmistrza Gminy Mosina Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Rada Miejskaw Mosinie uchwala, co następuje:

1. Przekazuje się Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu skargę Dudek Kostek Sp. z o. o.
w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2013 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.

2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOD
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Mosina, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Pan
Waldemar Waligórski

h j:H. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

\!(„ •

w miejscu

N;ij

Opinia prawna

W odpowiedzi na pismo Nr BR.1510.22.2012 z dnia 19 kwietnia 2013r. dot. skargi

Dudek 8 Kostek Sp. z o.o. w Warszawie na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina,

stwierdzam co następuje:

W myśl art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 26”7) w sprawie, w której toczy się postępowanie

administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania,

zgodnie z przepisami kodeksu.

W sprawie będącej przedmiotem skargi toczy się postępowanie administracyjne

z wniosku Dudek 8 Kostek Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 16 lutego 2011 r. o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na

wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu

ciągłym na działkach o numerach ewidencyjnych 213 1/23 i 213 1/24, obręb Mosina.

Obecnie po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

Decyzją z dnia, 19 stycznia 2012 r. Nr SKO-OS-405/326/1 1 Decyzji Burmistrza Gminy

Mosina Nr OS.6220.3.2011.BB z dnia 7 listopada 2011 r. oraz umorzeniu przez

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu Decyzją Nr SKO.OS.405.276.2012 z dnia

31 grudnia 2012 r. postępowania odwoławczego z odwołania Aquanet S.A. w Poznaniu

doręczoną do Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu 13 lutego 2013 r., sprawa jest

rozpatrywana przez Burmistrza Gminy Mosina.

W myśl art. 37 * 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach

szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie

służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do

usunięcia naruszenia prawa.

Organem wyższego stopnia w omawianej sprawie w stosunku do Burmistrza Gminy

Mosina jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Zatem Samorządowe

Kolegium Odwoławcze w Poznaniu jest właściwe do rozpatrzenia skargi Dudek Sr Kostek Sp.

z o.o. w Warszawie, gdyż można ją uznać za zażalenie na przewlekłe prowadzenie

postępowania o którym mowa w wyżej powołanym art. 37 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. Kodeks postępowania administracyjnego.
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Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzam, iż Rada Miejska w Mosinie powinna

przekazać skargę Dudek 8 Kostek Sp. z o.o. w Warszawie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Poznaniu jako zażalenie na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza

Gminy Mosina sprawy Dudek 8 Kostek Sp. z o.o. w Warszawie o wydanie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu

innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na
działkach o numerach ewidencyjnych 213 1/23 i 213 1/24, obręb Mosina.

Do wiadomości:
Burmistrz Gminy Mosina.
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Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013r.

Rada Miejska w Mosinie
p1. 20 października 1
62—050 Mosina

)„ Skarżący:
Dudek 8 Kostek Sp. z o.o.
Ul. Orląt Lwowskich 56 m. 39
02- 495 Warszawa

Strona przeciwna:
Burmistrz Gminy Mosina
p1. 20 października I
62—050 Mosina

Skarga
na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina

Niniejszym na podstawie art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego
zaskarżam bezczynność Burmistrza Gminy Mosina polegającą na braku rozpatrzenia do chwili
obecnej - pomimo obowiązku wynikającego z przepisu art. 35 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego - wniosku skarżącej Spółki dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii
recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na działkach o nr ewid. 2131/23 i
2131/24, obręb Mosina.

Wskazując na powyższe, wnoszę o zobowiązanie Burmistrza Gminy Mosina do wydania decyzji
oraz do wyczerpującego wyjaśnienia dlaczego do dnia dzisiejszego Burmistrz Gminy Mosina nie
wydał rozstrzygnięcia, na które Spółka oczekuje od kIlku lat.

Uzasadnienie

Spółka Dudek 8 Kostek wystąpiła do Burmistrza Gminy Mosina z wnioskiem o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej
technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na działkach o nr ewid.
2131/23 i 2131/24, obręb Mosina.

Dowód: kopia Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację
przedsięwzięcia, złożonego przez Spółkę Dudek 8. Kostek w dniu 15 lutego 201 Ir.

Pomimo prowadzenia postępowania przez okres kilka lat Burmistrz Gminy Mosina nie jest w stanie
merytorycznie ustosunkować się do ww. wniosku Spółki. Co więcej pismem z dnia 29 marca 2013
r. Spółka została poinformowana o tym, że sprawa z Wniosku nie zostanie rozpoznana w terminie.
Zaznaczyć należy przy tym, że w ww. piśmie Burmistrz Gminy Mosina nie wyjaśnił co jest
powodem zwłoki w wydaniu decyzji. Ogólne stwierdzenie, że decyzja z Wniosku zostanie wydana

Dudek Kostek Sp. z o.o.

ul. Orląt Lwowskich 56 lok. 39 02-495 Warszawa

NIP 5222927390 KRS 0000334585

e-mail: biuro@dudek-kostek.pl
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dopiero w maju 2013 roku z powodu trwającego postępowania uznać należy za rażące nadużycie
prawa, niezgodne z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 7 - 12 kodeksu postępowania
administracyjnego. Organ jest bowiem obowiązany do podania przyczyn zwłoki. Za przyczynę nie
można absolutnie uznać postępowania, które jest w danej sprawie prowadzone.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 35 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w
ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od
dnia wszczęcia postępowania.

Jak to już zostało podniesione do chwili obecnej Burmistrz Gminy Mosina nie wydał
rozstrzygnięcia, uchybiając tym samym obowiązkowi określonemu w cytowanym wyżej przepisie.

Jak to też wskazano Burmistrz Gminy Mosina nie wyjaśnił przyczyn zwłoki, co winien uczynić
zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z uwagi na powyższe wnoszę jak w petitum skargi.

Załącznik:
- kserokopia Wniosku.

p. z o.o.
O245 \Niyszaw

ul. Orą Lwowsch 55/39
NIP: 5222927393 Reg. 141948876

Dudek S Kostek Sp. z o.o.
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Z wyrazami szacunku

Małgorzata Zajęcka
Prezes Zarządu

e-mail: biuro@dudek-kostek.pl
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Godziny urzędowwia
Poniedjatk: 7.QO - 17.00; Wtorek — Pitk; 7.00 — 15,00

Mosina, dnia 15.lutego 2011 r

DUDEK KOSTEK Sp. z o.o.

UL. ORLĄT LwowsKicH 56 M 39

02 - 495 WARSZAWA
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• 691 260 260

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIK

Burmistrz
Gminy Mosina
p1. 20 Października I
62-050 Mosina

Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania):

:„ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowsko: karta informacyjr

przedsięwzięcia (W 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej)

U dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: raport o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko (W 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej)

D poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca teren, na którym będzie

realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

D wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsęwzięcie

oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziałać przedsięwzięcie

D - opłata skarbowa: 205,00 zł

Wnioskuję o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanegc

przedięwzięcia polegającego na:

Faport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wdrożenii

innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym.

zlokalizowanego w miejscowości Mosina obręb 0001 nr ewidencyjny działki: 2131/23, 2131/24

zgodnie z granicami przedstawionymi na załączonej do wniosku mapie.
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Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będz niazbędna do uzyskania decyzji: decyzji o

pozwoleniu na budowę.

(wkaz36 rodzaj dccy7ji, o którcj moya w nit. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziorrsika 2008 r, udoi pniuniu nformncji o rodosy*ir.ku jo ochroriic, udzizrle

poLcczc(tstw orcz o occrinch oddzw]ywaiti mi rodowis<o (Dz. U. Nr l9 z 7 Istopad 200 r. poz. 1227)

DUDEK8IKQSTEK Sp.
Pyzes,Zardu

495 Warszawa
.. „ótćka

NIP. 573R 141
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Objaś nie n ta:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust.

1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008 r,,poz.

1227), do których zalicza się:

1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w 2 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r, w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem

przedsięwzięó do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573

z późn. zm.), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest

obligatoryjne (art. 59 ust.1 pkt 1)

2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w 3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,

poz. 2573 z późn. zm.), dla których sporządzenie raportu O oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

jest fakultatywne (art. 59 ust. 1 pkt 2)

3. przedsięwzięcia inne niź wymienione w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2, które mogą znacząco oddziaływać na obszar

Natura 2000, a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony
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