
        

 

UCHWAŁA Nr III/22/2018 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Karczewa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.
1
) w związku z art. 227 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz.2096 i 

poz. 1629 ) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. § 1. Po rozpatrzeniu skargi i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Karczewie 

uznaje skargę Mieszkańców ulicy Akacjowej z dnia 17 października 2018 r. za bezzasadną.  
2. W przypadku ponowienia przez Skarżących skargi, bez wskazania nowych 

okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale, 

dokonując adnotacji w aktach sprawy - bez powiadamiania Skarżących. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 

Karczewie. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

       Piotr Żelazko 
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 100, 1349 i 1432. 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karczewie otrzymała do rozpatrzenia  

skargę Mieszkańców ul. Akacjowej na działanie Burmistrza Karczewa w związku z budową  
gazociągu przy ul. Akacjowej.  Skarga dotyczy budowy gazociągu, na którą Mieszkańcy ul. 

Akacjowej otrzymali zgodę Burmistrza Karczewa, natomiast zdaniem Skarżących dalsze 

działania zostały zablokowane przez inną decyzję wydaną również przez Burmistrza 

Karczewa. 

Mieszkańcy ul. Akacjowej swoją skargę z dnia 17 października 2018 r. skierowali do Starosty 

Otwockiego, który pismem  nr S.OS.III.1511.3.2018 z dnia 26 października 2018 r. przesłał 

do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją do Rady Miejskiej w Karczewie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie z racji kończącej się kadencji rady gminy 

zadekretowała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  nowej kadencji Rady Miejskiej 

w Karczewie, informując o tym Skarżących (pismo nr  BRM.0004.17.2018 z 30 października 

2018 r.) 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na pierwszym posiedzeniu 17 grudnia 2018 r. zapoznała 

się ze skargą i wyjaśnieniami w sprawie skargi, które przygotował Wydział Rozwoju 

Gospodarczego i Strategii Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

W wyjaśnieniach Wydz. RGS, o których mowa powyżej, zawarta jest informacja, że skarga 

jest nieuzasadniona, ponieważ „… Burmistrz Karczewa pismem z dnia 14 września 2018 r. 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ul. Akacjowej poinformował o 

pozytywnym rozpatrzeniu – w przypadku złożenia wniosku przez PSG Sp. z o.o. – o wydanie 

zezwolenia na lokalizację budowy sieci gazowej w ul. Akacjowej. 

 Równolegle do w/w pisma PSG Sp. z o.o. została poinformowana telefonicznie oraz w 

ramach uzgodnień w dniu 11 października 2018 r. o konieczności korekty przebiegu 

projektowanej trasy gazociągu z uwagi na kolizję projektowanej trasy gazociągu z siecią 
kanalizacji sanitarnej, której dotyczyła decyzja Burmistrza Karczewa Nr 69/17 z dnia 

12.12.2017 r. znak: RGS.7230.246.2017.JS.  

 PSG Sp. z o.o. składając kolejny projekt przebiegu gazociągu nie uwzględniła uwag 

dotyczących możliwej trasy gazociągu tj. przy wyeliminowaniu ww. kolizji z siecią 
kanalizacyjną. 
 Z uwagi na wąski pas drogi oraz zlokalizowanie w tym miejscu kanalizacji sanitarnej, 

PSG Sp. z o.o. może poprowadzić gazociąg działkami prywatnymi nr 61 i nr 64/2, będącymi 

w dyspozycji jednego i tego samego właściciela, z którego służebności dotychczas korzysta 

PSG Sp. z o.o., albo alternatywnie poprzez prywatną działkę nr 37 ustanawiając służebność 
przesyłu. 

 Wniosek PSG Sp. z o.o. został zaopiniowany negatywnie z uwagi na to, że był 

zlokalizowany w miejscu lokalizacji sieci kanalizacyjnej. 

 W przypadku przeprojektowania przebiegu trasy sieci gazociągu w ww. sposób lub w 

sposób niekolidujący z przebiegiem trasy kanalizacji oraz uwzględniający dopuszczalne 

warunki techniczne – przebieg trasy gazociągu zostanie zaopiniowany pozytywnie. 

 Pozytywna opinia zależy jedynie od PSG Sp. z o.o., która powinna spełnić ww. 

wytyczne.” 

 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu  (jednogłośnie - 4 

głosami „za”) uznała skargę za bezzasadną. 
  



Przewodniczący Rady 

       Piotr Żelazko 

 


