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     Protokół Nr 7  

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 września 2019 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli – członkowie Komisji wg załączonej listy obecności 
stanowiącej zał. nr 1 do protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji radna Anna Marciniak. 

Przewodnicząca powitała przybyłych i przedłożyła temat  posiedzenia Komisji. 

 

Skarga z dnia 16.08.2019 r. Pana******, na której znajdują się również  inne podpisy 
mieszkańców wsi Bychlew, a także miejscowości. (nazwiska i adresy mieszkańców znajdują 
się w niniejszym  piśmie). 
Skarga zatytułowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, do 
wiadomości: Wójta Gminy Pabianice, Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy 
Pabianice Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice na brak działań pracowników referatu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami „w zakresie wyeliminowania smrodu” z 
południowej części  Gminy Pabianice przez unikanie zastosowania środków prawnych wobec 
właścicieli prowadzących działalność gospodarczą na posesji nr 5 i nr 12 we wsi Bychlew. 
Skarga stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu. 
  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19.09.2019 r. zapoznała się z 
wyjaśnieniami  Wójta Gminy Pabianice na tę okoliczność – zał. nr 3 do protokołu  
Wyjaśnienia przedstawiają się następująco: 

„Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Odnosząc się do skargi z dnia 16.08.2019 r. (data wpływu) przesłanej przez Pana ***** 

oraz innych mieszkańców, wyjaśniam: Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice 

przygotował odpowiedź na skargę a Wójt Gminy zaakceptował ją i podpisał. Regulamin 

organizacyjny Urzędu Gminy Pabianice nie przewiduje wydziału administracyjnego 

obsługującego Wójta Gminy. Pan ***** swoim pismem z dnia 18.11.2018r. wnosił o 

wyeliminowanie źródła uciążliwości. Ze względu na ograniczone możliwości Wójta Gminy 

nad sprawowaniem nadzoru nad gospodarstwami zajmującymi się produkcją rolną, wystąpiono 

do organów współdziałających, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z prośbą 

o udzielenie informacji na temat budynków znajdujących się w gospodarstwach, Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii z prośbą o udostępnienie dokumentacji kontrolnej z chlewni za lata 

2015-2018, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o udzielenie informacji na temat 

prowadzonych kontroli działalności rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o udostępnienie dokumentacji działalności rolnej i chlewni. Urząd Gminy 

poinformował o tych działaniach strony zainteresowane, tj. ***** oraz Pana ******. Z 
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odpowiedzi przesłanych przez organy współdziałające wynika iż Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna nie przeprowadzała kontroli gospodarstw rolnych. Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego poinformował że budynek chlewni należącej do Pana ******, 

rozbudowany był w 2013 roku. Inspekcja Weterynarii przysłała kopie protokołów kontroli 

chlewni należącej do Pana ******, gdzie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w 

prowadzeniu hodowli trzody chlewnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

odmówiła podania jakichkolwiek informacji, powołując się na prawo ochrony danych 

osobowych. Wnoszone przez Pana ***** sugestie dotyczące kontroli producentów trzody 

chlewnej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 roku nie mają zastosowania w niniejszej 

sprawie. Według Art. 3 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej 

nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu 

i hodowli zwierząt […].Urząd Gminy Pabianice w dniu 10.07.2019r. wystąpił do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli oraz 

badań w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych oraz powietrza 

przez producentów rolnych z miejscowości Bychlew oraz Jadwinin. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.08.2019r. zapowiedział przeprowadzenie kontroli w IV 

kwartale 2019 roku. Ze względu na tak późny termin kontroli, wystosowano prośbę o jej 

przyspieszenie. Dnia 13.08.2019r. Urząd Gminy Pabianice wszczął postępowania w sprawie 

ewentualnego zanieczyszczania środowiska przez gospodarstwa rolne. Strony zostały 

poinformowane o wszczęciu postępowania oraz dnia 03.09.2019r. zostały przeprowadzone 

oględziny w obiektach produkcji rolnej. Na podstawie oględzin, zostanie zlecone opracowanie 

opinii Akademickiemu Ośrodkowi Naukowo Technicznemu w sprawie prawidłowości 

funkcjonowania obiektów produkcji rolnej w miejscowościach Bychlew i Jadwinin w 

kontekście panującego smrodu. Ze względu na dużą częstotliwość przysyłania pism przez Pana 

*****, Urząd Gminy wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach o wzmożenie 

patroli w południowej części gminy, szczególnie w dni wolne od pracy, na okoliczność 

ewentualnego wylewania nieczystości sanitarnych na pola Pracownicy Referatu Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy przeprowadzali także niezapowiedziane kontrole gospodarstw 

rolnych. W związku z tym iż ustawodawca w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 

2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu”, dopuścił możliwość nawożenia gruntów rolnych nawozami 

pochodzenia naturalnego, Wójt Gminy nie ma możliwości zakazania właścicielowi 

prowadzenia działań związanych z gospodarowaniem gnojowicą na terenie jego 

nieruchomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach 

przeznaczonych pod uprawy rolne dopuszcza realizację zabudowy rolnej w tym chlewni, zapis 
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odnoszący się do lokalizowania obiektów mogących powodować zanieczyszczenia powietrza 

o charakterze odorowym bez ustawowo określonych norm odorowych uniemożliwia skuteczne 

wyegzekwowanie zapisów planu. Ustawy i rozporządzenia są nadrzędnymi aktami prawymi 

nad aktami prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy”. 

Komisja na tym posiedzeniu zapoznała się również z odpowiedzią z  Urzędu 

Wojewódzkiego – Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru na pismo Przewodniczącego Rady 

Gmin y Pabianice,  które było skierowane w związku ze skargą, p.***** na brak reakcji 

Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy  Pabianice w związku ze skargą z dnia 

18.11.2018 r.w której skarżący zwrócił się pisemnie do Sołtysa wsi Bychlew pełniącego 

jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady  Gminy Pabianice o zajęcie się sprawą przykrego 

odoru występującego „od dłuższego czasu” w okolicy jego posesji znajdującej się w Bychlewie 

8d oraz obiektu użyteczności publicznej jakim jest Szkoła Podstawowa w Bychlewie nr 13.  

W dniu 10.09. 2019 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem znak PNIK-V.140.9.2019 
przesłał do Rady Gminy Pabianice odpowiedź na pismo Przewodniczącego Rady Gminy w 
sprawie skargi Pana ***** z dnia 3  czerwca 2019 r. zał. nr 4 do protokołu.  Wojewoda  
stwierdza, że w zakresie w jakim pismo Pana ***** z dnia 18 listopada 2018 r. dotyczące  - 
uciążliwości  wywołanych przez hodowlę zwierząt,  Rada Gminy nie była właściwa do 
załatwienia sprawy, jednak zasadnym byłoby  przekazanie  w/g właściwości skargi  poprzez 
podjęcie uchwały do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przenalizowaniu złożonej skargi Pana ***** z dnia z 
dnia 16.08.2019 r. wraz z innymi mieszkańcami (nazwiska i imiona znajdują się w niniejszym 
piśmie) na brak działań pracowników referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Nieruchomościami „w zakresie wyeliminowania smrodu” z południowej części  Gminy 
Pabianice przez unikanie zastosowania środków prawnych wobec właścicieli prowadzących 
działalność gospodarczą na posesji nr 5 i nr 12 we wsi Bychlew postanowiła uznać za 
niezasadną. Biorąc pod uwagę wskazówki Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru  i Kontroli 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane  pismem znak PNIK-V.140.9.2019 z dnia 9 
września 2019 r., postanowiła o przekazaniu   w/g właściwości  skargi   ***** poprzez podjęcie 
uchwały i przekazaniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  
 
Komisja zobowiązała Przewodniczącą Komisji przy współpracy i pomocy radcy prawnego w  
Urzędzie Gminy Pabianice do przygotowania projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono  
 
 
        Przewodnicząca Komisji 
        Skarg, Wniosków i Petycji  
               Anna Marciniak  
Protokolant: 
Urszula Czerwonka  

 


