
                                                                                                   
                                                                                                            

Uchwała Nr XII/161/15 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 23 października 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny  
 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.),  

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala : 

§ 1 

Uznać skargę Pana Piotra Hasse na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                   
za bezzasadną.  

 
§ 2 

 
Zaakceptować uzasadnienie Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, 
badającej skargę Pana Piotra Hasse na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,                   
w brzmieniu  przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do udzielenia skarżącemu  odpowiedzi w oparciu 
o przedmiotową uchwałę. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Bernard Strzoda 

 

      

   

 
 

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik     
 do Uchwały  Nr XII/161/15 

       Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
       z dnia 23 października 2015 r. 

 
 

Uzasadnienie  
Komisji Prawa Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami 

 

 
 Komisja zapoznała się ze skargą Pana Piotra Hasse  na Burmistrza Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny złożoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 września 2015 r., na posiedzeniu 
Komisji w dniu   20 października 2015 r.   
 
 Skarżący zarzucał, brak odpowiedzi na korespondencję i wprowadzanie mieszkańców      
w błąd. Na posiedzenie Komisji mimo prawidłowego  powiadomienia (potwierdzona zwrotka) 
skarżący nie przybył.  
 
 Z wyjaśnień, które w tym temacie na posiedzeniu Komisji udzielił Burmistrz Gminy         
i Miasta  oraz  Naczelnik Wydziału Ekologii i Zdrowia wynika, że:  
 
  Pismo Pana Piotra Hasse z dnia 7 lipca 2015 r. informujące o zanieczyszczeniu pyłem 
węglowym w rejonie ul. Plebiscytowej 10 w Czerwionce-Leszczynach wpłynęło do Urzędu Gminy       
i Miasta 13 lipca 2015 r. 17 lipca 2015 r. pracownicy Urzędu – Wydziału Ekologii i Zdrowia oraz 
Straży Miejskiej przeprowadzili oględziny posesji przy ul. Plebiscytowej 10, w wyniku czego 
sporządzono protokół przedstawiający stan faktyczny. Ponieważ problem ten nie był wcześniej 
zgłaszany przez mieszkańców, nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne a podjęto 
czynności wyjaśniające w zakresie ustalenia działalności prowadzonej w tym rejonie. Ustalono,       
że na terenie należącym do NWR Karbonia S.A. w Czerwionce-Leszczynach działalność prowadzi 
Towarzystwo Doradczo-Finansowe „Carbo-Parter” Sp. z o.o. W rozmowie z przedstawicielami firmy 
uzyskano informację, że w okresach, gdy wieją silne wiatry oraz panuje wysoka temperatura przy 
przeładunku węgla pracownicy zraszają teren wodą i do tej pory nikt z okolicznych mieszkańców   
nie zgłaszał problemu zanieczyszczenia pyłem węglowym. 
23 lipca 2015 r. pracownicy Wydziału Ekologii i Zdrowia dokonali oględzin placu magazynowania 
węgla w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Furgoła, pomiędzy nr 43 i 43A. Przedstawiciel firmy 
poinformował, że na wskazanym terenie prowadzona jest działalność logistyczno-magazynowa, 
transport, sprzedaż węgla kamiennego. Teren placu jest częściowo utwardzony i prowadzone były 
działania mające na celu zmniejszenie pylenia z dróg i terenów, po których poruszają się pojazdy, 
poprzez ich zraszanie. 
Równolegle sprawę rozpatrywał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach           
na wniosek Pana Hasse z dnia 24 lipca 2015 r.  WIOŚ 29 lipca 2015 r. przekazał interwencję Pana 
Hasse do tutejszego Urzędu, do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. W odpowiedzi następnego  
dnia  30 lipca 2015 r. opisano czynności podjęte przez pracowników Wydziału Ekologii i Zdrowia   
tut. Urzędu w celu ustalenia przedsiębiorcy prowadzącego ww. działalność oraz przesłano wyrys       
i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Działalność prowadzona przez spółkę jest 
zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej, dla działki nr 2882/68 
zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach – obręb Czerwionka, która zgodnie z ww. planem 
położona jest na terenach zabudowy przemysłowej zwałowiska odpadów wydobywczych. 
Przedmiotowy teren znajduje się w granicach obszaru górniczego i terenu górniczego Dębieńsko 1.  
27 sierpnia 2015 r. odbyło się w Urzędzie spotkanie z udziałem przedstawicieli „Towarzystwa 
Doradczo-Finansowego Carbo-Partner” mające na celu omówienie i rozwiązanie problemu 
negatywnego oddziaływania składu węgla na teren posesji przy ul. Rymera, Damrota, Rostka           
i Plebiscytowej. Na spotkaniu uzyskano informację, że 18 sierpnia 2015 r. WIOŚ w Katowicach 
skierował sprawę do Starosty Rybnickiego w celu rozważenia nałożenia na spółkę obowiązku 
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, pismo WIOŚ w Katowicach otrzymał 
również Pan Hasse, w związku z tym uznano że interwencja Pana Hasse oraz pozostałych osób 



została przekazana do organu właściwego w sprawie, gdyż w myśl art. 363 Prawo ochrony 
środowiska burmistrz jest organem ochrony środowiska właściwym do kontroli tylko osób fizycznych. 
Pomimo braku kompetencji i możliwości nałożenia na przedsiębiorcę   obowiązku ograniczenia 
oddziaływania na środowisko, burmistrz jako gospodarz terenu, podjął działania zmierzające do 
załagodzenia konfliktu.  Jednocześnie temat został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej, która zajmowała się sprawą 
na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. i spotkaniu wyjazdowym 8 września 2015 r. w którym 
udział wzięli również przedstawiciele Starosty Rybnickiego. 
 
Podsumowując Pan Piotr Hasse został powiadomiony o tym, że organem właściwym w tej sprawie 
jest Starosta Rybnicki, który rozważy wszczęcie stosownego postępowania. Ponieważ w Urzędzie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie toczyło się i nie toczy postępowanie administracyjne,       
w którym Pan Piotr Hasse byłby stroną, nie było obowiązku powiadamiania go o podejmowanych 
czynnościach wyjaśniających. Nie mniej jednak odpisy wszelkich pism i protokołów, o które 
wnioskował, zostały mu przekazane, a w szczególności: 
- protokół z dnia 17 lipca 2015 r., 
- protokół z dnia 23 lipca 2015 r., 
- pismo z dnia 30 lipca 2015 r. kierowane do WIOŚ w Katowicach.  
 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami uznała, że  zarzuty  
przedstawiane w skardze  nie znajdują potwierdzenia, Burmistrz Gminy i Miasta nie naruszył 
przepisów prawa, działał zgodnie z kompetencjami, na tej podstawie Komisja wnioskuje do Rady 
Miejskiej o  odrzucenie  i uznanie skargi za bezzasadną. 

 
 


