
Projekt 

Uchwala Nr 	/ 	/2020 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2020r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoie Starosty Pultuskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 i 238 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 

2018r. poz. 2096, ze zm.) - Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi na dzialalnok Starosty Pultuskiego w zakresie 

prawidlowoki wydobywania kopalin ze ztoZ Poniaty Cibory VI i VII, uznaje sic 

skarge za bezzasadnq z powodOw zawartych w uzasadnieniu do uchwaly. 

§ 2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodniczqcemu Rady Powiatu w Pultusku. 

§3. 

Uchwala wraz z uzasadnieniem podlega dorcczeniu Panu 

§ 4. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 



Zalqcznik 
do uchwaly nr ....... 
Rady Powiatu w Pultusku 

Uzasadnienie do uchwaly 

Rady Powiatu w Pultusku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnos'e Starosty Pultuskiego 

Ministerstwo Klimatu pismem z dnia 20 grudnia 2019r. poinformowalo Radc Powiatu 

w Pultusku, i2 Pan 	 w skardze z dnia 6 wrzegnia 2019r., wskazal ze Starosta 

Pultuski decyzjami z dnia 6 maj a 2016r. znak RLO.6522.15.2016 oraz RLO.6522.16.2016 

udzielil koncesji Pani 	 prowadzqcej dzialalnogo gospodarczq pod nazwq 

" oraz Panu 	 prowadzqcemu dzialalnoge pod nazwq 

„11.1111.111' na wydobywanie kopalin ze z162 Poniaty Cibory VI i VII. Skar24cy podnosil, ze 

ww. przedsicbiorcy wydobyli blisko 300 000 ton kopalin w postaci piachu i 2wiru, co w jego 

ocenie stanowio ma picciokrotnoge dopuszczalnego limitu wydobycia. Ponadto Pan MEM 

w przedmiotowej skardze stwierdzil, 2e ww. przedsicbiorcy wwie2li na teren kopalni 

znacznq Hoge odpadOw (ok. 50 000 ton). 

Ministerstwo Klimatu zvvrocilo sic do Rady Powiatu w Pultusku o dokonanie oceny, czy 

Starosta Pultuski naruszyl swoje obowiqzki ustawowe, szczegolnie poprzez nienalozenie oplaty 

dodatkowej w trybie art. 139 ust. 1 ustawy — Prawo geologiczne i gornicze oraz niewydanie 

decyzji w trybie art. 159 ust. 1 ustawy — Prawo geologiczne i gOrnicze w przedmiocie 

wstrzymania dzialalnosci, nakazania usuniccia stwierdzonych uchybieri, lub tee doprowadzenia 

grodowiska do nale2ytego stanu. 

Przewodniczqcy Rady pismem z dnia 7 stycznia 2020r. skierowal skarge do 

rozpatrzenia przez Komisje Skarg Wniosk6w i Petycji. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2020r. zapoznala sic z: 

• przedmiotem skargi, 

• pismem Ministerstwa Srodowiska z dnia 2 paklziernika 2019r. 

• pismem Przewodniczqcego Rady z dnia 14 pa2dziernika 2019r., 

• pismem Starosty Pultuskiego z dnia 29 pakiziernika 2019r. 

• vvyja§nieniami udzielonymi w sprawie przez pracownikow Starostwa Powiatowego w 

Pultusku. 

W wyniku postcpowania wyjagniaj4cego Komisja Skarg Wnioskow i Petycji ustalila co 

nastcpuje. Organ administracji geologicznej naklada oplatc dodatkowq za „ dziaialnosce 



wykonywana z ratqcym naruszeniem warunkow okregionych w koncesji albo w zatwierdzonym 

albo w podlegajacym zgloszeniu projekcie robot geologicznych" na podstawie art. 139 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gOrnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, ze 

zm.). Organ the zakwalifikowal przekroczen w wysokogci 493 ton w zlozu Poniaty Cibory VI 

i 219 ton w zloZu Poniaty Cibory VII w wydobyciu kopaliny za race naruszenie warunkow 

koncesji i w rezultacie nie wstrzymal dzialalnoki na podstawie art. 159 ust.1 pkt 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze oraz the nakazal niezwlocznego usuniecia 

stwierdzonych uchybien. W dniu 25.05.2017 r. decyzjami RLO.6528.3.2017 i 

RL0.6528.2.2017 Starosta Pultuski zatwierdzil ww. dodatki. Jako strong w postepowaniu uznal 

rownieZ Pana 	 i Pat*. 1111111.11 W dniu 06.06.2017 r. do Starosty 

Pultuskiego wplynelo odwolanie Pana 	 od powytszych decyzji 

zatwierdzajacych ww. dodatki. W dniu 12.06.2017 r. do Starosty Pultuskiego vvplynela progba 

o wycofanie odwolania z dnia 06.06.2017 r. Starosta Pultuski przekazal akta sprawy 

Samorzadowemu Kolegium Odwolawczemu w Ciechanowie (zwanym dalej SKO). Z 

nieznanych Starokie Pultuskiemu przyczyn ww. odwolanie zostalo wycofane z SKO w 

Ciechanowie. W zwiqzku z powyZszym decyzje nr RLO.6528.3.2017 i RLO.6528.2.2017 

zatwierdzajgce dodatki do dokumentacji zIOZ Poniaty Cibory VI i VII staly sic ostateczne i 

funkcjonujq w obrocie prawnym. 

Wartogci wydobytych skal nadkladu zawarte w sporz4dzonych w kwietniu 2017 r. dodatkach 

do dokumentacji z162 kopalin Poniaty Cibory VI i VII sq tozsame z wartogciami z o6wiadczeti 

Pana 	 i 	 w styczniu 2017 r. Po 

przeprowadzonej w dniach 01.02.2017 r. i 02.02.2017 kontroli przez Okregovvy Urz4d 

GOrniczy w Warszawie stwierdzajgcej motliwok znacznego przekroczenia w ilogci wydobytej 

kopaliny i tym samym naruszenie warunkew koncesji wydanych przez Starostc Pultuskiego, na 

rzecz Pani 	 i Pana 	 zostaly sporzadzone dodatki do 

dokumentacji geologicznych z162 kopalin Poniaty Cibory VI i VII, ktore kwalifikowaly 

wydobyte nadmiarowo masy ziemne do nadkladu i utworow zaliczonych do nadkladu (gliny i 

piaski zaglinione bgdgce skalq plonng, tj. skalg uwatang za nieutytecznq). Jednoczegnie ww. 

dodatki olcreglaly ilogO kopaliny wydobytej w roku 2016 w ilogci przekraczaj4cej wartogci 

okreglone w wydanych koncesjach w sposob nieznaczny (mieszcz4cy sic w granicach blydu 

pomiarowego, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu Ministra ,rodowiska z dnia 28 paidziernika 

2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo — geologicznej zalqcznik nr 1 czysce VI pkt. 6.10.1 

podpunkt 3), a take wielkok wydobycia za rok 2017 w ilogciach nieprzelcraczajqcych wartogci 

okreglonych w wydanych koncesjach. Przy czym organ administracji geologicznej nie czyni 



wlasnych ustalen faktycznych, ale bazuje na przedlozonych dokumentach. Wymienione wytej 

dodatki do dokumentacji rozliczajq wydobyte zasoby zioza. W zwiqzku z povvytszym 

Starosta Pultuski nie mial podstaw prawnych do naliczenia oplaty dodatkowej oraz 

wstrzymania dzialalnoici i nakazania niezwiocznego usunigeia stwierdzonych uchybien. 

W tym zakresie nalezy wskazaa na nastcpujace dokumenty: 

- 0§wiadczenie Panall...11.111111.prowadzqcego dzialalnoge pn. 	z 
dnia 24.01.2017 r. o natrafieniu na znaczne ilogci skaly plonnej i wywiezieniu jej w 
ilogci 110 000 ton, 

- Ogwiadczenie Pana 	 z dnia 24.01.2017 r. o wydobyciu 

i zagospodarowaniu przemysiowo 35 600 ton surowca i tym samym wyczerpaniu 

limitu wydobycia okreilonego w koncesji na rok 2017 oraz o wstrzymaniu wydobycia 
do kolica 2017 r., 

- Ogwiadczenie Pani 	 prowadzwej dzialalnoge pn. 

z dnia 24.01.2017 r. o natrafieniu na znaczne ilogci skaly plonnej i wywiezieniu jej 

w ilogci 48 000 ton, 

	

- Ogwiadczenie Pani 	 z dnia 24.01.2017 r. o wydobyciu 

i zagospodarowaniu przemyslowo 35 800 ton surowca i tym samym wyczerpaniu 

limitu wydobycia okreslonego w koncesji na rok 2017, oraz o wstrzymaniu 
wydobycia do korica 2017 r., 

- Dodatek do dokumentacji geologicznej zlo2a piaskowo — zwirowego Poniaty Cibory 

VII nr RL06528.3.2019 zatwierdzony decyzjq Starosty Pultuskiego z dnia 

25.05.2017 r., w ktorym wydobyty w iloki 104 059 ton urobek przeklasyfikowano do 

nadkladu i utwor6w zaliczonych do nadkladu, co z nadkladem wyliczonym 

w pierwotnej dokumentacji geologicznej w wysokoki 8 043 daje 14cznie 112 102 tony 

nadkladu i utvvorow zaliczonych do nadkladu i wywieziono go z terenu kopalni 

jako gliny piaszczyste i piaski zaglinione oraz okreilono wielkoie 

wyeksploatowanej w roku 2016 kopaliny utytecznej na 35 787 ton, za ktorq 

uiszczono opiate eksploatacyjng (36 000 Hoge kopaliny wydobytej przedstawiona 

w ewidencji wydobycia), a takte olcreglono wielkoie wydobycia w roku 2017 r tj. 35 

600 ton. Wedlug dodatku do dokumentacji roZnica pomiedzy ilogcia kopaliny obliczona 

w niniejszym dodatku a ilogck przedstawiona w ewidencji wydobycia za rok 2016 (tj. 

213 ton) miegci sic w granicach bledu pomiarowego (0,59%), o ktOrym mowa w 

rozporzgdzeniu Ministra S'rodowiska z dnia 28 paidziernika 2015 r. w sprawie 

dokumentacji mierniczo — geologicznej (Dz. U. poz.1941) zal4cznik nr 1 czego VI pkt. 



6.10.1 podpunkt 3, ktory wskazuje iz blqd wzglcdny pomiaru objetogci zwalowisk 

nadkladu oraz skiadowisk urobku nie mote przekraczae dla objctogci ponad 50 — 200 

tys. m3  - 2% objetoki, 

- Dodatek do dokumentacji geologicznej zioza piaskowo — zwirowego Poniaty Cibory 

VI RL06528.2.2019 zatwierdzony decyzjq z dnia 25.05.2017 r. w ktorym wydobyty 

w ilogei 47 677 ton urobek przeklasyfikowano do nadkladu i utworow zaliczonych 

do nadkladu co z nadkladem wyliczonym w pierwotnej dokumentacji geologicznej 

w wysokogci 5 461 daje 14cznie 53 138 ton nadkladu i utworow zaliczonych do 

nadkladu i wywieziono go z terenu kopalni jako gliny piaszczyste i piaski 

zaglinione oraz okreilono wielkoie wyeksploatowanej w roku 2016 kopaliny 

uzytecznej na 36 493 ton, za ktOrg uiszczono opiate eksploatacyjn4 (36 000 Hoge 

kopaliny wydobytej przedstawiona w ewidencji wydobycia), a takte okreglono 

wielkoie wydobycia w roku 2017 r., tj. 35 800 ton. Wedlug dodatku do dokumentacji 

rOtnica pomiedzy ilogciq kopaliny obliczona w niniejszym dodatku a ilogciq 

przedstawionq w ewidencji wydobycia (tj. 493 ton) miegei sic w granicach biedu 

pomiarowego (1.35%) o Ictorym mowa w ww. rozporzadzeniu Ministra g'rodowiska 

zalqcznik nr 1 czege VI pkt. 6.10.1 podpunkt 3, ktory wskazuje it blqd wzgledny 

pomiaru objetoki zwalowisk nadkladu oraz skiadowisk urobku nie mote przekraczad 

dla objetoki ponad 50 — 200 tys. m3  — 2% objetogci. 

Odnoszqc sic do zarzutu niezgodnego z przepisem art. 81 ust. 2 Prawa geologicznego i 

gOrniczego firmy MIN 1111111111111dokonaly zgloszenia o zamiarze rozpoczecia robot 

geologicznych do Starosty Pultuskiego w dniu 22 marca 2016 r. Ze zlotonego zgloszenia 

zamiaru przystqpienie do robot wynika, ze termin wykonania robot geologicznych odbyl sic w 

dniach 04.04.2016 r. - 16.04.2016 r. 

W zwiqzku z brakiem decyzji grodowiskowej przy wydawaniu koncesji na 

wydobywanie kopalin ze zlot Poniaty Cibory VI i VII Samorzqdowe Kolegium Odwolawcze 

w Ciechanowie decyzjami nr SKO/I/V/724/2019 i SKO/I/V/725/2019 z dnia 17.04.2019 r. 

stwierdzilo wydanie decyzji koncesyjnych nr RLO.6522.15.2016 i RLO.6522.16.2016 z 

naruszeniem prawa, bez orzekania przy tym o cofnicciu ww. koncesji. 

W odniesieniu do zarzutu wywiezienia materialu zaglinionego (odpadu) na teren innych 

nieruchomogci zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach kwestia 

nielegalnego skiadowania lub magazynowania odpadOw lety w kompetencji wlakiwych 

wojtow lub burmistrzow. Jednoczegnie informuje, ze firmy11.111Mill11111.1nie posiadajq 

zezwolth na zbieranie i przetwarzanie odpadOw wydanych przez Staroste Pultuskiego. 



W ocenie Starosty Pultuskiego nie doszlo do wprowadzenia w blid co do statusu strony 

w postepowaniu dotyczacym zatwierdzenia dodatkow do dokumentacji geologicznej ziO2 

kopalin Poniaty Cibory VI i VII. W aktach sprawy dotyczacych zatwierdzenia ww. dodatkow 

znajduja sic potwierdzenia odbioru przez Paristwa 	i 	 decyzji 
zatwierdzajacej dodatki. W dniu 29.09.2017 r. aktem notarialnym Rep. A nr 92483/2017 Pan 
11111.11111.111.1za zgoda Pani =wniOsi posiadany przez nich dotychczas udzial w 
1/2  prawie wiasnoki ww. nieruchomoki jako wklad do Sp()Ilci Poniaty Sp. z o.o. sp. k. Zbycie 
przez Paristwa Li 	 udzialu w prawie wiasnoki tych nieruchomoki na 
rzecz SpOlki spowodowalo, iz utracili oni status strony. 

Z analizy posiadanych akt dotyczwych zatwierdzenia dodatkOw do dokumentacji 

geologicznej zioZ Poniaty Cibory VI i VII wynika, ze przeprowadzono postepowanie 

dowodowe. Zawiadomieniami nr RLO.6528.2.2017 i RL0.6528.3.2017 z dnia 09.05.2017 r. 

strony zostaly poinformowane o wszczyciu postcpowania administracyjnego oraz o moZliwoki 

zapoznania sic z zebranym materialem dowodowym zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu 

postepowania administracyjnego. W aktach sprawy znajdujq sic potwierdzenia odbioru przez 
Paristwa 	i 111.1111=1111wvv. zawiadomien. 

Z wniosku Palistwa 	w dniu 12.03.2018 r. zostalo wszczete postepowanie 

administracyjne dotyczace cofniccia koncesji na wydobywanie zioZ kopalin ze ziO2 Poniaty 

Cibory VI i VII. Nastepnie w dniu 24.04.2018 r. zostalo wydane postanowienie nr 

RL0.6522.10.2018 i nr RL0.6522.11.2018 dotyczace zawieszenia postepowania dotyczacego 

cofniecia koncesji do czasu wydania przez sad powszechny prawomocnego wyroku ws. 

istnienia lub nie istnienia tytulu prawnego do nieruchomoki nr ew. 48/5 i 48/4, obreb Poniaty 

Cibory, gmina Winnica, powiat pultuski, wojewodztwo mazowieckie oraz do momenta 

ustalenia czy pomiedzy przedsiebiorcami a Owczesnymi wlascicielami dzialek obowiazuje 

umowa dzierzawy oraz do czasu wydania przez SKO w Ciechanowie decyzji administracyjnej 

w postepowaniu dotycz4cym stwierdzenia wyganiecia koncesji na wydobywanie kopalin ze 

ziOZ Poniaty Cibory VI i VII. W dniu 04.05.2018 r. wplynelo zazalenie owczesnych wlascicieli 

dzialek na postanowienie o zawieszeniu postepowania Starosty Pultuskiego w sprawie 

cofniecia koncesji na wydobywanie kopaliny ze z162 Poniaty Cibory VI i VII. Postanowieniem 

nr SKO/IN/890/2018 i nr SKO/IN/981/2018 z dnia 12.06.2018 r. SKO w Ciechanowie 

zawiesilo postcpowanie ws. cofniecia koncesji. Wyrokami z dnia 20.12.2018 r. (sygn. akt. 

WSA/Wa1527/18 i WSA/Wa1526/18) WojewOdzIci Sad Administracyjny w Warszawie 

oddalil skarge Prokuratury Olcregowej w Ostroiece i Poniaty Sp. z o. o. sp. k. (wlakiciela 

dzialek dz. ew. nr 48/5 i 48/4, obreb Poniaty Cibory, gmina Winnica, powiat pultuski, 

wojewodztwo mazowieckie) na ww. postanowienia SKO w Ciechanowie w przedmiocie 



zawieszenia postcpowania ws. cofniccia koncesji na wydobywanie z1OZ kopalin ze zioZ Poniaty 

Cibory VI i VII. Wyrok sygn. akt. WSA/Wa1527/18 jest prawomocny od dnia 26 kwietnia 2019 

r, natomiast wyrok sygn. akt WSA/Wal 526/18 jest prawomocny od dnia 30 kwietnia 2019 r. 

Nie ulega wqtpliwoSci, ze przeslanki wygaSniecia koncesji rOzniq sic od przeslanek 

warunkujqcych cofniecie koncesji, jednalde w niniejszej sprawie nalety w pierwszej kolejnoki 

ustalie czy istnieje przedmiot postcpowania, tj. czy koncesja istnieje w obrocie prawnym. 

Obecnie w Sqdzie Olcrygowym Warszawa Praga w Warszawie toczy sic postcpowanie ws. 

istnienia bqc12 nie istnienia tytulu prawnego do dzialek nr 48/5 i nr 48/4  i ustalenia czy 
pomiedzy jai= i 	 oraz 

obowiqzuje umowa dzierzawy. Starosta Pultuski nie ma motliwo§ci samodzielnie ustalie czy 

koncesja wygasla z chwilq wypowiedzenia umowy dzierzawy. Dopiero zatem prawomocny 

wyrok Sqdu Powszechnego rozstrzygnie o tytule prawnym do nieruchomoki, ktorej dotyczq 

koncesje. Wtedy to mozliwe bedzie dokonanie oceny przez Starosty Pultuskiego, czy koncesja 

stala sic bezprzedmiotowa i wygasla. W przypadku gdy oka2e sic, ze koncesja wygasla to 

prowadzenie postcpowania ws. cofniecia jest bezprzedmiotowe z uwagi na brak przedmiotu 

postcpowania. W przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych bqdi faktycznych 

niezbcdnych do orzekania postepowanie administracyjne staje sic bezprzedmiotowe i uzasadnia 

jego umorzenie na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego. 

Ponadto dvvukrotnie wystepowano do Starosty Pultuskiego o wznowienie postcpowania 

w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych dodatkOw do dokumentacji. Starosta Pultuski 

postanowieniami nr RL06528.3.2017 i nr RLO.6528.2.2017 z dnia 11.01.2018 r. odmdwil 

wznowienia postcpowania w przedmiocie zatwierdzenia dodatkOw do dokumentacji zioza 

kopaliny Poniaty Cibory VI i VII. Powytsze postanowienia zostaly utrzymane w mocy przez 

SKO w Ciechanowie (postanowienie nr SK0/1/V/204/2018 i SKO/IN/205/2018 z dnia 

02.03.2018 r. WojewOdzki Sqd Administracyjny w Warszawie wyrokami sygn. akt. VI 

SA/Wa/865/18 oraz VI SA/Wa/864/18 z dnia 26.09.2018 r. uchylil postanowienia SKO i 

Starosty Pultuskiego przekazujqc sprawe do ponownego rozpatrzenia. Wyrok VI 

SA/Wa/865/18 jest prawomocny od dnia 08.01.2019 r., natomiast wyrok VI SA/Wa/864/18 od 

dnia 27.11.2018 r. Decyzje zatwierdzajqce dodatki do dokumentacji geologicznej z1OZ Poniaty 

Cibory VI i VII, jak i pOiniejsze postanowienia dotycz4ce odmowy wznowienia postcpowania 

podpisal Dyrektor Wydzialu Rolnictwa, Legnictwa i Ochrony Srodowiska Pan Edward 

Chmielewski. Sod stwierdzil, ze w gwietle art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postcpowania 

administracyjnego osoba biorqca udzial w wydaniu decyzji nie mote brad udzialu 

w postypowaniu nadzwyczajnym, ktorego celem jest ocena prawidlowoki decyzji dotyczqcej 

zatwierdzenia dodatkOw do dokumentacji. Ocena to dotyka bowiem bezpogrednio tego co 



przyjeto w decyzji wydanej w trybie zwyklym lub tego, co towarzyszylo jej wydaniu, zatem 

nie powinna dokonywae jej to sama osoba, ktora wydala decyzje w zwyklym trybie 

postepowania. Postanowieniami nr RLO.6528.3.2017 z dnia 26.04.2019 r. oraz 

RLO.6528.2.2017 z dnia 20.03.2019 Starosta Pultuski ponownie odmOwil wznowienia 

postepowania w przedmiocie zatwierdzenia dodatkow do dokumentacji zlo2a kopaliny Poniaty 

Cibory VI i VII. Postanowieniami nr SKO/I/V/1049/2019 z dnia 24.06.2019 r i nr 

SKO/I/V/871/2019 z dnia 15.05.2019 r. SKO w Ciechanowie utrzymalo w mocy ww. 

postanowienia. Z informacji uzyskanych od SKO w Ciechanowie w dniu 30 pakiziernika 2019 

r. akta sprawy dotyczgce ponownego podjecia postepowania w ww. sprawach zostaly 

przekazane do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie. Na chwile obecng 

Starosta Pultuski nie posiada informacji o wydaniu prawomocnego rozstrzygniccia co do 

podstaw wznowienia postepowania w przedmiocie zatwierdzenia dodatkow do dokumentacji 

zlo2a kopaliny Poniaty Cibory VI i VII. 

Odnoszgc sic do sprawy dotyczgcej wydania koncesji na wydobywanie kopaliny ze 

zioza Trzepowo III 1 skar2gcy Pan 111.111111111111N nie jest strong w ww. postepowaniu. 

W decyzji udzielajgcej koncesji na wydobywanie kopaliny ze zlo2a Trzepowo III 1 nie 

stwierdzono wad prawnych. Termin obowigzywania ww. koncesji uplyngl 31.01.2019r. 

i w chwili obecnej nie jest prowadzone wydobycie. 

Majgc na uwadze powy2sze argumenty Komisja Skarg Wniosk6w i Petycji uznala, ze Starosta 

Pultuski nie naruszyl swoich obowigzkow ustawowych, w szczegolnie poprzez nienalozenie 

oplaty dodatkowej w trybie art. 139 ust. 1 ustawy — Prawo geologiczne i gornicze oraz 

niewydanie decyzji w trybie art. 159 ust. 1 ustawy — Prawo geologiczne i gornicze w 

przedmiocie wstrzymania dzialalno§ci, nakazania usuniecia stwierdzonych uchybien, lub te2 

doprowadzenia §rodowiska do naleZytego stanu. 

Komisja Skarg Wnioskow i Petycji wnioskuje do Rady Powiatu w Pultusku o uznanie 

skargi za bezzasadng. Z uwagi na powy2sze Rada Powiatu w Pultusku podjela uchwale o 

uznaniu skargi za 	  

Przew s niczqcy 
Komisji Skargj niosk6w i Petycji 

Wojciec Zu owski 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

