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     Protokół nr 5  
 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 25 czerwca 2019 r. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni - członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną 
listą obecności co stanowi zał.  nr 1 do niniejszego protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji A. Marciniak, która otworzyła 
posiedzenie, powitała przybyłych. 
 
 
Przewodnicząca poinformowała, że dnia 3.06.2019 r. do Komisji wpłynęła skarga na brak 
odpowiedzi Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju na pismo złożone do sołtysa i radnego 
wsi Bychlew w sprawie utrzymującego się od dłuższego czasu nieprzyjemnego zapachu w 
Bychlewie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Przewodnicząca Komisji po kolei zapoznała Komisję z pismami: 

 pismo z dnia 18.11.2018 r. złożone przez #************cza do sołtysa i radnego wsi 
Bychlew p. J. Błocha – zał. nr 2 do protokołu. 

 skarga ******************a z dnia 3.06.2019 r. na brak odpowiedzi Komisji Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice  – zał. nr 3 do protokołu.  

Przewodnicząca Komisji udzieliła Komisji informacji, że pismo stanowiące zał. nr 1 do 
protokołu zostało skierowane do sołtysa wsi Bychlew i radnego J. Błocha w miesiącu 
listopadzie ubiegłego roku  tj. po zakończeniu kadencji poprzedniej rady gminy, a tuż przed 
rozpoczęciem nowej kadencji. Pismo zostało opatrzone dekretacją do Komisji Ochrony 
Środowiska i Rozwoju z datą 3.12.2019 r. przez Przewodniczącego Rady Gminy  J. Błocha, 
który w nowej kadencji Rady Gminy wybrany został na funkcję Przewodniczącego Rady, i 
trafiło do Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice dnia 21.12.2019 r.  

  
Radna M. Lubowicka, która pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska i 
Rozwoju poinformowała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, że treść pisma jest jej znana, 
faktycznie Komisja Ochrony Środowiska miała je przedłożone na posiedzeniu w dniu 
21.12.2019 r. , zapoznała się z nim. Z treści pisma wynika, że w Bychlewie w okolicy posesji 
nr 8 d oraz w bliskim sąsiedztwie  Szkoły Podstawowej wybudowano uciążliwe obiekty 
gospodarcze do produkcji zwierząt (trzody chlewnej, krów mlecznych ). Według skarżącego  
działalność ta zakłóca stan prawny przez brak korzystania w sposób zwyczajowo przyjęty z 
posesji znajdujących się w jej  sąsiedztwie.  Oddziaływuje  negatywnie  na środowisko. 
Wnoszący powołuje się w piśmie na artykuły ustawy o ochronie środowiska i domaga się  
wyeliminowania źródła uciążliwości w sposób prawny i zwyczajowo przyjęty. 

Ponadto radna M. Lubowicka poinformowała, że Komisja Ochrony Środowiska na 
posiedzeniu,  na którym było przedkładane pismo uzyskała informację od Wójta Gminy, że 
takie samo pismo zostało złożone   również do Urzędu Gminy Pabianice i sprawą zajmuje się 
ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.  

Zdaniem radnej M. Lubowickiej – Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska z informacji 
uzyskanej od Wójta na powyższe pismo miał odpowiedzieć  Kierownik referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy.   
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W tym miejscu na posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji został zaproszony  

Kierownik referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy S. 

Izbicki, który przedłożył Komisji całą korespondencję prowadzoną w powyższej sprawie. 

Poinformował, że Wójt  Gminy nie posiada organów, które mogą przeprowadzać kontrole, 

mimo wszystko referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie 

Gminy monitoruje tę  sprawę.  Prowadzi postępowanie wyjaśniające  dotyczące zgodności z 

przepisami działalności rolniczej prowadzonej na nieruchomościach w Bychlewie Nr 12. W 

jego wyniku skierowano wystąpienia do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Z dokonanych już ustaleń wynika, że w/w działalność rolnicza prowadzona jest w budynkach, 

których lokalizacja nie narusza ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy. 

Dla terenu tego plan przewiduje zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

oraz usługi, wraz z dopuszczalnym przeznaczeniem uzupełniającym określonym jako adaptację 

oraz realizację  siedlisk istniejącej zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Budynki znajdujące się na tych nieruchomościach  wykorzystywane dla potrzeb działalności 

rolniczej wybudowane zostały zgodnie z prawem. 

Wiadomym jest, że obecnie znajduje się projekt „ustawy odorowej” , nad którą będzie 

debatował sejm, który dopiero może  da możliwości wprowadzania rozwiązań.  

Komisja Skarg, Wniosków Petycji  zwróciła uwagę,  że nie została skarżącemu  udzielona 

odpowiedź przez Komisję Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy, do której to 

Przewodniczący Rady zadekretował pismo z dnia 18.11.2018 r. data wpływu na posiedzenie 

Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju 21.12.2019 r.  

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju zabierając głos 

stwierdziła, że Komisja nie jest władna do występowania z pismami  na zewnątrz, tu powołała 

się na odpowiednie przepisy  Statutu  Gminy. Zdaniem radnej M. Lubowickiej  Komisja 

Ochrony Środowiska i Rozwoju po zapoznaniu się z pismem przekazała sprawę  do ref. 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  w Urzędzie Gminy.  

Z takim wystąpieniem mógł wystąpić jedynie Przewodniczący Rady.  
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Radna M. Werstak zabierając głos powiedziała, że sprawę nieprzyjemnego zapachu 

wydzielającego się z prowadzonej produkcji rolnej zna od bardzo dawna. Wiadomym jest, że 

działalność prowadzona przez tego mieszkańca Bychlewa jest ogromnie uciążliwa dla 

mieszkańców mieszkających w okolicy,  a także szkoły. Do tej pory nikt w Urzędzie Gminy 

nie potrafił „udźwignąć tego tematu” 

Nie mniej jednak zdaniem radnej  skarżący otrzymując informację od radnego J. Błocha, że 

pismo zostało przekazane do Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju,  domaga się odpowiedzi, 

której do tej pory nie otrzymał, efektem jest skarga. Kodeks Postępowania Administracyjnego  

precyzuje przepisy w kwestii terminów udzielania odpowiedzi – stwierdziła radna M. Werstak. 

Na pewno dopóty będzie problem, dopóki nie zostaną unormowane przepisy dot. „ustawy 

odorowej”. 

Odór jest bardzo uciążliwy dla uczniów i pracowników szkoły w Bychlewie.  

Osoba, która zwróciła się z tym problem na pewno chciała zasygnalizować problem nowemu 

Wójtowi Gminy, z nadzieją, że zostanie on wznowiony z efektem dla sąsiadujących w okolicy 

prowadzonej działalności gospodarczej mieszkańców.   

Radna J. Szafran zabierając głos podzieliła się swoim spostrzeżeniem, a mianowicie takim, że 

rolnik ten prowadzi tę działalność  od bardzo dawna, zanim została rozbudowana szkoła w 

Bychlewie, może należało wcześniej wziąć pod uwagę rozbudowę szkoły w innym miejscu.  

Zdaniem radnej M. Wertsak w tej chwili Komisja powinna zwrócić się z zapytaniem do Komisji 

Ochrony Środowiska i Rozwoju o przekazanie informacji Komisji Skarg i Wniosków, co w tej 

sprawie zrobiła po zapoznaniu się z przedłożonym jej na posiedzeniu w dniu 21.12.2019 r. 

pismem ****************** z dnia 18.11.2019 .  

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Marciniak przypomniała, że 

rozpatrzenie skargi powinno zakończyć się uchwałą rady gminy z zapisem, czy skarga jest 

zasadna, czy niezasadna.  

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Skarg i Wniosków w odniesieniu do skargi  (data 
wpływu do Urzędu Gminy 3.06.2019 r. ) w sprawie braku odpowiedzi od Komisji Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Pabianice wystąpiła z wnioskiem do Komisji Ochrony Środowiska 
by ta ustosunkowała się do skargi.  

Ponadto postanowiła poinformować skarżącego o przebiegu pracy Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. 
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Zobowiązała także Przewodniczącą Komisji Skarg i Wniosków do współpracy z radcą 
prawnym w Urzędzie Gminy w celu przygotowania projektu uchwały w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.  

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.  

 

            
         Przewodnicząca Komisji  

                            Skarg, Wniosków i Petycji  

                Anna Marciniak  

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  

            
           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


