
UCHWAŁA NR LVII/457/2014
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Lucyny Duchnik zamieszkałej w Dąbrowie 115 A na działalność Wójta 
Gminy Świlcza z uzasadnieniem, jak w załączniku do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Świlcza

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/457/2014

Rady Gminy Świlcza

z dnia 29 września 2014 r.

Uzasadnienie

Pani Lucyna Duchnik złożyła - przekazaną za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie w dniu 31 lipca 2014 r. - skargę na działalność Wójta Gminy Świlcza
z tym uzasadnieniem, iż ten nie podejmuje kroków mających spowodować zaprzestanie - w jej ocenie - 
uciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez p. Rodzonia na działce Nr 995/4.

W związku z powyższym należy podkreślić, co następuje.

Pan Rodzoń Mariusz zam. Dąbrowa 102 jest właścicielem działki 995/4 o powierzchni 0,20 ha. Działka ta 
wykorzystywana jest jako miejsce pomocnicze w prowadzeniu działalności gospodarczej
i rolniczej przez Państwa Rodzoń. Państwo Małgorzata i Mariusz Rodzoń są właścicielami gruntów na terenie 
gminy Świlcza o powierzchni 12,81 ha. Z informacji uzyskanej od Pana Rodzonia wynika, iż uprawiane jest 
obecnie ok. 350 ha ziemi (dzierżawy i grunty w innej gminie).

W dniu 6 czerwca br. Pani Lucyna Duchnik, zam. W Dąbrowie 115A, pismem skierowanym do „Ochrona 
Środowiska w Świlczy 36-072 Świlcza 168”, poinformowała, że w dniu 4 czerwca 2014 r. Pan Rodzoń złożył 
60 wypełnionych nawozami worków o wadze 1 tony każdy bezpośrednio na ziemi. Zdaniem Pani Duchnik na 
podstawie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej działanie takie jest niezgodne z prawem i zwróciła się z prośbą 
o interwencję i „ zlikwidowanie tego procederu”.

Rozmowa telefoniczna przeprowadzona z Panem Rodzoniem w dniu 9 czerwca br. potwierdziła fakt złożenia 
nawozu na przedmiotowej działce. Pan Rodzoń oświadczył, że nawóz będzie wykorzystany do nawożenia 
własnych pól.

W dniu 3 lipca zostały przeprowadzone oględziny w terenie przez pracowników Urzędu Gminy, które 
potwierdziły składowanie nawozu w kilkunastu workach typu big-bag. Worki te zostały złożone na paletach ok. 
20 m od granicy posesji Pani Duchnik. Tego samego dnia zostało skierowane do Pani Lucyny Duchnik pismo, 
w którym podkreślono, że nie stwierdza się zagrożenia dla sąsiednich działek z uwagi na złożony nawóz.

Z kolei sprawa wykorzystywania działki na pozostałą działalność rolniczą i gospodarczą, została wyjaśniona 
w decyzji Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.12.2013 roku nr RGM.6731.1.2013. Należy
w tym miejscu zauważyć, że prowadzone wcześniej - przez Wójta Gminy Świlcza, Starostwo Powiatowe 
w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Komendanta Miejskiej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - postępowania w sprawie 
prowadzonej przez Państwa Rodzoń działalności rolniczej i gospodarczej, nie wykazały nadmiernej 
uciążliwości dla otoczenia, a Wójt Gminy Świlcza wydał zakaz mycia, oraz czyszczenia samochodów 
ciężarowych na działce 995/4 w Dąbrowie.

Podkreślić należy również, że z Panem Rodzoniem były przeprowadzone rozmowy w kwestii ewentualnego 
prowadzenia przezeń obsługi działalności rolniczej i gospodarczej w innym miejscu na terenie Gminy Świlcza, 
jednakże projekt ten nie uzyskał jego aprobaty.

Państwo Małgorzata i Mariusz Rodzoń otrzymali także 31.05.2011r zezwolenie na dowóz i wywóz płodów 
rolnych z posesji nr 102 w Dąbrowie. Zezwolenie ważne jest do czasu funkcjonowania firmy P.P.H i U 
IWMAR Mariusz Rodzoń 36-071 Trzciana 138. Obciążenie całkowite pojazdu bądź zespołu pojazdów nie może 
przekroczyć 20 Ton.

O braku nadmiernej uciążliwości prowadzonej działalności na działce nr 995/4, świadczy również fakt, iż 
właściciele sąsiednich posesji i działek nie podjęli interwencji analogicznej do Pani Duchnik.

Mając na uwadze powyższe, Rada podziela w przedmiotowej sprawie stanowisko
o bezzasadności skargi zajęte przez, badającą sprawę, Komisję Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy Świlcza.
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