UCHWAŁA NR V. .2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 31 maja 2011r. .

Projekt

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 , Nr
113 poz.984, nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 z
2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i z 2005r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w
związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego (jednolity tekst z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ,zm. z 2001 roku Nr
49 poz. 509 , z 2002 roku Nr 113 poz. 984 , Nr 153, poz.1271, Nr 169 poz.1387, z 2003r. Nr
130 poz. 1188, nr 170 poz.1660, z 2004 roku. Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1692 z 2005
roku Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz.682, Nr 181 poz.1524 z 2008r. Nr 229, poz.1539; z 2009r. Nr
195, poz. 1501; Nr 216, poz. 1676; z 2010r. Nr 40 poz.230; Nr 254, poz.1700, Nr 182, poz.
1228; z 2011r Nr 6, poz.18; Nr 34 poz. 173 ) i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej względem skargi na działalność Burmistrza Białej ,
Rada Miejska w Białej uchwala co następuje :

§1
Skargę z dnia 30 stycznia 2011r. która wpłynęła 24 lutego 2011r. za pośrednictwem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Gospodarki Ziemią, na działalność
Burmistrza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski- Rostkowice- Wilków
uznaje się za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr ..................
Rady Miejskiej w Białej
z dnia .................................

Uzasadnienie
W dniu 24 lutego 2011r. do Rady Miejskiej wpłynęła skarga mieszkańców wsi
Browiniec Polski na działalność Burmistrza w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi
Browiniec Polski- Rostkowice- Wilków
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 31 marca 2011r. została podjęta
uchwała Nr IV.59.2011 Rady Miejskiej w Białej w sprawie upoważnienia Komisji
Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi
wniesionej na działalność Burmistrza Białej.
Komisja Rewizyjna po uzyskaniu upoważnienia Rady Miejskiej w Białej zwołała
posiedzenia komisji w dniu 15 kwietnia
br.
celem zbadania zasadności zarzutów
podniesionych w skardze.
Komisja Rewizyjna ustaliła, że rozpatrzy wniesioną skargę tylko w zakresie procedury
formalno prawnej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski- Rostkowice- Wilków.
Po wnikliwym zbadaniu podniesionych zarzutów i zapoznaniu się z wyjaśnieniami
ustnymi i pisemnymi Burmistrza Białej zajętymi w piśmie z dnia 15 kwietnia br. Komisja
Rewizyjna stwierdziła co następuje:
Uchwałą Nr XXII/263/09 Rady miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod
lokalizację farm wiatrowych dotycząca gruntów wsi Browiniec Polski- Rostkowice-Wilków
rozpoczęto procedurę planistyczną
zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r., Nr 80, poz.717 ze zmianami), i tak:


dnia 02-09-2009r. zostało wysłane do Nowej Trybuny Opolskiej pismo
o
zamieszczenie na jej łamach Obwieszczenia Burmistrza o przystąpieniu do
sporządzenia m.p.z.p pod lokalizację farm wiatrowych na gruntach ww. wsi.
Obwieszczenie ukazało się w dn. 5-6 września 2009r. Ponadto przedmiotowe
Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu w Białej, tablicach
ogłoszeń w zainteresowanych wsiach (przez sołtysów) oraz zostało zamieszczone na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w dniu 02-09-2009. W
Obwieszczeniu, oprócz informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych
planów, Burmistrz poinformował wszystkich zainteresowanych o możliwości
składania wniosków, w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się Obwieszczenia
(ustawowy termin to 21 dni),

















o podjęciu uchwał, pismami z dnia 02-09-2009r., zostały zawiadomione instytucje i
organy wymienione w cytowanej wyżej ustawie, właściwe do uzgadniania i
opiniowania planów, które w terminie 30 dni także miały możliwość składania
wniosków. Wystąpiono także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku
(spełniając wymóg art. 53 ustawy z 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko), o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowych
miejscowych planów.
po wpłynięciu wniosków oraz po sporządzeniu nw. materiałów planistycznych :
- „Analiza i waloryzacji krajobrazu terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych....”,
- Monitoringów ornitologicznych przedrealizacyjnych, za okres od połowy marca
2009r. do 15 marca 2010r. (4 etapy),
- Monitoringów chiropterologicznych przeprowadzanych w trzech terminach 1517.05.2008r., 15-16.06.2008r.,i 16-18.08.2008r.,
- Ocena i waloryzacja siedlisk przyrodniczych na terenie lokalizacji farm wiatrowych
- zostały opracowane projekty miejscowych planów oraz strategiczne prognozy
oddziaływania ustaleń tych planów na środowisko.
pismem z dnia 14-07-2010r.wystąpiono o opinie i uzgodnienie projektu planu, do
instytucji i organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w ustawowym terminie,
po otrzymaniu wymaganych opinii i uzgodnień, dnia 8 września 2010r., poprzez
Obwieszczenie Burmistrza zawiadomiono o wyłożeniu do publicznego wglądu w
dniach od 16 września do 14 października 2010r. projektu planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. Poinformowano o Dyskusji publicznej dnia 5
października 2010r. w siedzibie Urzędu a także o możliwości składania uwag przez
każdego, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz terminie i sposobie
ich składania. Obwieszczenie zostało opublikowane w Nowej Trybunie Opolskiej,
wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu w Białej, tablicach ogłoszeń w
zainteresowanych wsiach (przez sołtysów) oraz podane do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
na okoliczność Dyskusji publicznej został sporządzony protokół oraz lista obecnych.
Z dokumentów tych wynika, że w Dyskusji publicznej, oprócz przedstawiciela
pracowni projektowej, pracownika Urzędu i przedstawicieli inwestora, nie brał
udziału żaden z mieszkańców zainteresowanych wsi czy też mieszkańców gminy.
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu nie wniesiono żadnych uwag,
wobec wyczerpania procedury planistycznej, wymaganej ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, na sesji dnia 5 listopada 2010r. Rada Miejska
uchwaliła przedmiotowy miejscowy plan.
uchwała planu wraz z dokumentacją prac planistycznych została przedłożona
Wojewodzie dnia 29 listopada 2010r., w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa,
pismem z dnia 23 grudnia 2010r., Wojewoda stwierdził zgodność uchwały z art.15
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także stwierdził, że tryb
sporządzenia uchwały pod względem proceduralnym tj. art.17, jest zgodny z tą
ustawą. Do treści uchwały nie wniósł żadnych uwag i przekazał ją do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Po 30 dniach od dnia jej
publikacji, uchwała planu stała się aktem prawa miejscowego obowiązującego na
danym terenie. W przypadku planu dla ww. wsi, jest to dzień 30 stycznia 2011r.

Całość spraw związanych z procedurą planistyczną oraz tematem dotyczącym farm
wiatrowych, była dwukrotnie przedstawiana przez przedstawiciela Pracowni Projektowej
Panią Marię Oleszczuk, na wspólnej komisji w czerwcu 2010r. oraz na sesji Rady Miejskiej
dnia 5 listopada 2010r., uchwalającej przedmiotowe plany. Obradom sesji przysłuchiwali się
obecni na niej sołtysi wsi oraz inni mieszkańcy gminy, i nikt w owym czasie nie
kwestionował przyjętych ustaleń i nie zgłaszał sprzeciwu.
Jak wyżej opisano, procedura sporządzania planów pod lokalizację farm wiatrowych była
przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, tak więc zarzut
uchybień czy też braku informacji i konsultacji z mieszkańcami wsi jest nieprawdziwy,
Komisja analizując wnikliwie zarzuty podniesione przez skarżącego oraz pozostałe
dokumenty i wyjaśnienia dotyczące powyższej skargi stwierdziła, że Burmistrz Białej nie
naruszył nałożonych na niego obowiązków, wobec czego wnosi się o uznanie skargi jako
bezzasadnej.
Opracowanie:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej.
Stanowisko wypracowane na posiedzeniu
Komisji w sprawie rozpatrzenia wniesionej skargi
na działalność Burmistrza Białej
Biała, 4 maja 2011r.

