
UCHWAŁA NR LVII/439/2022 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 16 listopada 2022 r. na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 t.j., poz. 1005, poz. 1079) w zw. z art. 221, 222 i 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. ze zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Ustronie Morskie uznaje skargę z dnia 16 listopada 2022 r. za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustronie Morskie, zobowiązując go do 
zawiadomienia wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 
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Uzasadnienie 

W dniu 16 listopada 2022 r. do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynęła skarga na działanie Wójt Gminy 
Ustronie Morskie, które skutkowało tym, że Energa -Operator SA nie wydała zgody na przyłączenie 
nieruchomości do prądu. De facto autor skargi wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że Energa Operator 
odstąpiła od umowy, na mocy której ich działka miała być przyłączona do sieci, w uzasadnieniu powołując się 
na brak zgody Wójta Gminy Ustronie Morskie na ułożenie kabla (na marginesie wskazać należy, że autorzy 
skargi błędnie określają, iż Wójt Gminy wydał decyzję w tym przedmiocie podczas gdy nie była to decyzja 
w rozumieniu KPA). 

Stosownie do art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje skargi na działania 
wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu 
powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Podczas posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała badaniu 
przedmiotową skargę. Na posiedzeniu komisji obecna była Anna Pietkowska – pracownik Urzędu Gminy 
odpowiedzialna za wskazane w skardze zagadnienia. Podczas posiedzenia komisji wskazała ona, iż przyłączenie 
przedmiotowych działek do sieci było niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
który nie pozwala na lokalizowanie na wskazanej nieruchomości zabudowy tymczasowej, a przy spełnieniu 
określonych warunków co do powierzchni gospodarstwa rolnego dopuszczalna jest jedynie zabudowa 
zagrodowa. Autorzy skargi nie powoływali się jednak na to, że planują posadowić na ww. działce gruntu 
budynki spełniające warunek uznania ich za zabudowę zagrodową, a co więcej – nawet gdyby na takie plany się 
powoływali – to i tak przedmiotowa nieruchomość nie spełnia wymogów co do powierzchni pozwalającej na 
dokonanie zabudowy zagrodowej. 

Na posiedzeniu Komisji autor skargi nie był obecny. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie skargi oraz wysłuchaniu pracownika Urzędu Gminy, 
jednogłośnie zaopiniowała skargę tę jako bezzasadną, uznając argumenty wskazane przez Annę Pietkowską za 
słuszne. Wobec powyższego przedkłada się uchwałę o tej treści. 
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