UCHWAŁA NR XXIV/173/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446)
oraz art 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.,
poz. 23) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pana XXX z dnia 30 maja 2016r. na działalność Burmistrza Mszczonowa.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie
Łukasz Koperski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/173/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 29 czerwca 2016 roku.
W dniu 30.05.2016r. do Rady Miejskiej w Mszczonowie wpłynęła skarga Pana XXX na
Burmistrza Mszczonowa, który zdaniem skarżącego nie wszczął postępowania
administracyjnego i nie udzielił informacji, o które wnosił on w pismach z dnia 30.12.2015r.
oraz 02.02.2016r.
Informacje, o które występował Pan XXX dotyczyły uciążliwości od gazociągu wysokiego
ciśnienia zlokalizowanego na jego działce o nr ew. xxx w miejscowości XXX.
W czasie, w którym została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy gazociągu
wysokiego ciśnienia tj. dnia 6 czerwca 1995r. obowiązywał miejscowy plan ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów zatwierdzony Uchwałą nr VII/46/94
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 1994r.
Zgodnie z tym planem działka o nr ew. xxx położona we wsi XXX znajdowała się na terenach
gruntów rolnych oraz częściowo w zasięgu uciążliwego oddziaływania od gazociągu
wysokiego ciśnienia.
Plan ten utracił ważność w dniu 31.12.2003r. i do chwili obecnej dla tego terenu nie został
uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określałby zasady
zagospodarowania w/w działki. Zgodnie z przepisami, jeśli dla danego terenu brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,
zgodnie z którymi działka ta stanowi grunty rolne. Odległości dotyczące uciążliwego
oddziaływania od istniejącego gazociągu regulują przepisy odrębne /rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe/. Jednak brak planu nie
ogranicza użytkowania działki rolniczo.
Pan XXX w swoich pismach w czasie kilkunastoletniej /z przerwami/ korespondencji z tut.
Urzędem wnosi o wyjaśnienia odnośnie odległości uciążliwości od gazociągu wysokiego
ciśnienia, domaga się odszkodowania od Burmistrza Mszczonowa za lokalizację gazociągu na
działce o nr ew. xxx w miejscowości XXX, która obecnie jest jego własnością. Roszczenia,
które kieruje do Gminy Mszczonów są nieuzasadnione, bo Gmina nigdy nie była stroną
postępowania w sprawie budowy gazociągu a jedynie organem administracyjnym, który wydał
decyzję o warunkach zabudowy z wniosku firmy projektowo-consultingowej „Geokart –
Projekt” z/s w Warszawie, która stanowiła podstawę do wydania pozwolenia na budowę.
Inwestorem gazociągu był Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa, 00-412 Warszawa,
ul. Kruczkowskiego 2 a wykonawcą było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład-Budownictwo Gazownicze „GAZOMONTAŻ” z/s w
Wołominie.
Pani XXX zam. XXX, właścicielka działki nr ew. xxx w 1995r., w oświadczeniu z dnia
2.06.1995r. wyraziła zgodę na prowadzenie robót związanych z budową gazociągu wysokiego
ciśnienia Radziejowice-Huta Zawadzka, na terenie tej działki pod następującymi warunkami:
1) wypłacenie pełnego odszkodowania za straty spowodowane budową gazociągu,
2) doprowadzenie gruntu i wszelkich urządzeń do stanu pierwotnego,
3) pozostałe szkody na gruntach w pasie budowy gazociągu wyceni rzeczoznawca, co
stanowić będzie podstawę do wypłaty odszkodowania.
Jak wynika z przedstawianych przez Pana XXX dokumentów, Pani XXX otrzymała należne
odszkodowania z tytułu budowy w/w gazociągu.
Pomimo to Pan XXX występował o odszkodowanie do Sądu.
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Ostatnim wyrokiem Sąd Rejonowy w Żyrardowie z dnia 7 grudnia 2015r. oddalił powództwo
o ustalenie czy Gminę wiąże ze skarżącym stosunek prawny i zasądził od Pana XXX zwrot
kosztów na rzecz Gminy.
W czasie kilku a nawet kilkunastoletniej korespondencji wszelkie informacje i wątpliwości
dotyczące działki o nr ew. xxx w miejscowości XXX, na której został zlokalizowany gazociąg
wysokiego ciśnienia, były wyjaśniane przez właściwe organy: Starostwo Powiatowe w
Żyrardowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, Operatora
Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A., Oddział w Rembelszczyźnie.
Ponadto na każde z kolejnych pism, które kierował Pan XXX do Burmistrza Mszczonowa
otrzymywał wyczerpujące informacje, stosownie do treści zawartych w pismach. Za każdym
razem należycie i wyczerpująco był informowany o okolicznościach w sprawach, z którymi
występował.
Należy dodać, że sprawa budowy gazociągu była rozpatrywana w wyniku skarg Pana XXX
przez Sądy Administracyjne, Sądy Powszechne i Samorządowe Kolegia Odwoławcze. Żaden z
tych organów nie uwzględnił odwołań i skarg skarżącego.
Wobec powyższego zasadne jest stwierdzenie, że skarga jest niezasadna.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mszczonowie
Łukasz Koperski
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