UCHWAŁA NR XIX/137/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie skargi mieszkańców Gminy Radziejowice na działanie Burmistrza Mszczonowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.
1515 i poz. 1890) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuję:
§ 1. 1. Skargę mieszkańców Gminy Radziejowice na działanie Burmistrza
nieuzasadnioną.

Mszczonowa uznaje się za

2. Skarga jest nieuzasadniona z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do przekazania mieszkańcom Gminy
Radziejowice niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

Id: E0B678AA-FDD6-46EB-8025-CA0CAC803241. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie
Po szczegółowym rozpatrzeniu skargi mieszkańców Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2015 r. w
sprawie rozbiórki nielegalnie postawionych 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda wraz z
infrastrukturą w Mszczonowie w sąsiedztwie granicy z Gminą Radziejowice, wyjaśnia się co następuje:
1) na terenie Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o. w Mszczonowie (działki o nr ew.
82/7 i 87), Firma Vent Energy Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 20 w Łodzi wybudowała dwa wiatraki. Tut. organ,
tj. Burmistrz Mszczonowa prowadził dwa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanych elektrowni wiatrowych, które zakończono decyzjami:
- nr G.6220.08.33.2011.2012.JJ z dnia 26 listopada 2012 r. – dla planowanej elektrowni wiatrowej na działce
nr ew. 82/7,
- nr G.6220.10.24.2013.JJ z dnia 19 sierpnia 2013 r. – dla planowanej elektrowni wiatrowej na działce nr ew.
87.
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww.
przedsięwzięć prowadzone były zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.). Wymienione wyżej decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach są prawomocne (nie złożono żadnych uwag i zastrzeżeń w trakcie postepowań, nie wpłynęły
odwołania od przedmiotowych decyzji). Dlatego Starosta Powiatu Żyrardowskiego wydał pozwolenia na
budowę:
- nr RB.6740.1.34.2013 z dnia 28 maja 2013 r. – na elektrownie wiatrową na działce nr ew. 82/7;
- nr RB.6740.1.05.2014 z dnia 27 marca 2014 r. – na elektrownie wiatrową na działce nr ew. 87;
Po wybudowaniu planowanych dwóch elektrowni wiatrowych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Żyrardowie wydał decyzje na użytkowanie:
- nr 113/2015 z dnia 22 października 2015 r. (dot. działki nr ew. 82/7);
- nr 47/2015 z dnia 19 maja 2015 r. (dot. działki nr ew. 87);
2) w dniu 22 stycznia 2015 r. Firma FW Wymysłów Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 9,
05-830 Nadarzyn, wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi
dojazdowej, placu manewrowo - montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanych w miejscowości
Mszczonów na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2”, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.
Tut. organ przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej
inwestycji i w dniu 27 maja 2015 r. wydał decyzję nr G.6220.02.2015.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanej inwestycji. Mieszkańcy Bud Mszczonowskich, Gmina Radziejowice, złożyli w dniu 15 czerwca
2015 r. odwołanie od wymienionej decyzji Burmistrza Mszczonowa. Samorządowe Kolegium Odwoławczego
w Warszawie decyzją z dnia 29 października 2015 r. (znak sprawy o sygn. KOA/1935/OŚ/15), uchylił w całości
zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa 2
elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłącza
elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej, placu manewrowo - montażowego
oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanych w miejscowości Mszczonów na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2” i
przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Inwestor, tj. Firma FW Wymysłów Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 9, 05-830 Nadarzyn, nie zgodziła się ze
stanowiskiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego i w dniu 14 grudnia 2015 r. złożyła skargę na
rozstrzygnięcie Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który do chwili obecnej
nie wydał rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.
Nadmienia się, że w związku z odwołaniem mieszkańców Gminy Radziejowice, decyzja nr G.6220.2.2015.JJ
z dnia 27 maja 2015 r. jest nieprawomocna i dlatego Inwestor nie mógł wystąpić do Starosty Powiatu
Żyrardowskiego o wydanie pozwolenia na budowę wymienionych dwóch wiatraków i tym samym nie
wybudował żadnych wiatraków na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2 w Mszczonowie.
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3) mieszkańcy Gminy Radziejowice, złożyli skargę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie na działalność Burmistrza Mszczonowa i Starosty Żyrardowskiego, wnosząc o spowodowanie
rozbiórki nielegalnie wzniesionych turbin wiatrowych na działkach nr ew. 128/2 i 90/2 w Mszczonowie.
Z analizy zebranego w sprawie materiału wynika, iż mieszkańcy Gminy Radziejowice, na każdym etapie
prowadzonej sprawy, która dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w postaci przyłącza elektroenergetycznego, złącza kablowo-pomiarowego, drogi dojazdowej,
placu manewrowo - montażowego oraz zjazdu z drogi, zlokalizowanych w miejscowości Mszczonów na
działkach o nr ew. 90/2 i 128/2”, byli i są informowani. Jak można dokonać rozbiórki turbin wiatrowych
jeszcze nie wybudowanych? Na działkach o nr ew. 90/2 i 128/2 (które podają skarżący) nie wybudowano
żadnych wiatraków, a wybudowane dwie turbiny wiatrowe na działkach 87 i 82/7, które stanowią własność
PKL „Keramzyt” Sp. z o.o., posiadają pełną i prawomocną dokumentację na ich realizację.
Reasumując powyższe, Rada Miejska w Mszczonowie uznała za nieuzasadnioną skargę mieszkańców
Gminy Radziejowice, w której zarzucono Burmistrzowi Mszczonowa nierzetelne wykonywanie obowiązków
służbowych i manipulowanie informacją publiczną oraz nie stosowanie obowiązującego prawa.
Pouczenie:
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy – bez zawiadamiania skarżącego ( art. 239 §1 KPA).
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