UCHWAŁA Nr XXXIII/241/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żelechy
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2021 poz. 1372.) i art. 223 §1, 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Miejska
w Sochocinie uchwala, co następuje:
§ 1. Petycję mieszkańców wsi Żelechy w sprawie budowy chlewni w miejscowości Żelechy
rozpatruje się pozytywnie. Szczegółowe powody rozstrzygnięcia zawiera uzasadnienie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochocinie,
zobowiązując do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia petycji oraz przesłania
odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XXXIII/241/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żelechy
Pismem z dnia 24 sierpnia 2021 roku (data wpływu 1.09.2021) mieszkańcy wsi Żelechy zwrócili się
do Rady Miejskiej w Sochocinie z pismem dot. planowanej budowie chlewni . W dniu 9 września
2021 roku, Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwrócił się z prośbą do Burmistrza
o ustosunkowanie się do powyższego tematu.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem wnioskodawcy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
Komisja skarg, wniosków i petycji zadecydowała rozpatrzeć petycję pozytywnie.
Z uwagi na fakt, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko i zapewnienie społeczeństwu możliwości udziału w postępowaniu. W związku z tym do
publicznej wiadomości została podana informacja o planowanym przedsięwzięciu oraz o możliwości
składania uwag i wniosków, wskazano miejsce i 30-dniowy termin ich składania. W ustalonym
terminie wpłynął protest zbiorowy mieszkańców wsi Żelechy, Milewo i Wycinki, sprzeciw stron
postępowania, sprzeciw sąsiadów planowanej inwestycji, sprzeciwy indywidualne, a także protest
Stowarzyszenia „Wkra”.
Po przeanalizowaniu akt sprawy pismami z dnia 09.09.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin
wycofał wnioski złożone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie i zaopiniowanie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.
Następnie zawiadomieniem z dnia 16.09.2021r. strony postępowania zostały poinformowane
o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości wypowiedzenia się co do zabranych
dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. W zawiadomieniu została
wskazana przesłanka, która nie została spełniona przez stronę, na wniosek której zostało wszczęte
postępowanie, tj. niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami planu zagospodarowania
przestrzennego.
W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. W ocenie organu
przedmiotowe przedsięwzięcie we wskazanej lokalizacji nie jest zgodne z zapisami planu.

W przypadku braku zgodności z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
organ odmawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pouczenie: Zgodnie z art. 246 § 1

K.P.A. Wnioskodawcy

niezadowolonemu

ze

sposobu

załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII
KPA. Stosownie do postanowień art. 229 pkt 1 K.P.A., organem właściwym do rozpatrzenia skargi
jest Wojewoda Mazowiecki.

