
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marka Pęka 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, do 

ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, do ministra koordynatora Służb Specjalnych 

Mariusza Kamińskiego oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejdy 

Szanowni Państwo! 

Podczas mojego dyżuru senatorskiego w głównym biurze w Skawinie zostałem poinformowany przez pa-

na G.S., przewodniczącego Rady Gminy M., o przygotowanym przez grupę radnych gminy M. wniosku do 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przeprowadzenie czynności kontrolnych w związku z procesem 

przygotowania dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie 

M.” w latach 2014–2017, ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 228 oraz art. 231 kodeksu 

karnego (pod kątem zagrożenia korupcją i ochrony ekonomicznych interesów samorządu terytorialnego), 

w szczególności o weryfikację doniesień, że osoby finansujące kampanię wyborczą wójta (pośrednio lub 

bezpośrednio) są beneficjentami planowanych w studium przekształceń terenów, a co za tym idzie wzrostu 

wartości tych terenów. 

Prace nad obecnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dalej: stu-

dium) trwają od 2011 r., kiedy to w związku z nieprawidłowościami odstąpiono od uchwalenia studium przy-

gotowanego przez wójt M.M. i przystąpiono do prac nad nowym dokumentem. Od grudnia 2014 r. nowy 

wójt, P.P., kontynuował prace nad studium. W styczniu 2017 r. wójt przekazał Radzie Gminy M. gotowy do 

uchwalenia (w jego opinii) projekt studium, jednocześnie odmawiając udostępnienia dokumentów bezpo-

średnio związanych z procesem przygotowania studium. 

Argumenty przemawiające za kontrolą całego procesu przygotowania studium zagospodarowania prze-

strzennego gminy M. są m.in. następujące. 

1. Przekwalifikowanie dużych terenów, które zostały zakupione w trakcie prowadzonych przez wójta prac 

związanych ze studium. 

2. Wydawanie przez urząd gminy nielegalnych oświadczeń, zgodnie z którymi teren, którego dotyczy 

wniosek, będzie wpisany do studium jako budowlany. 

3. Zaniżenie skali kosztu uzbrojenia terenu oraz utajnienie szczegółowych informacji na temat sposobów 

jego liczenia. 

4. Przekształcenie działek należących do krewnych obecnego wójta, a także do osób, które współfinanso-

wały kampanię wójta jesienią 2014 r. 

5. Utajnienie procesu tworzenia studium: wójt nie informuje radnych o stosowanych metodach liczenia 

kosztów ani o przebiegu prac nad studium czy kryteriach uwzględniania uwag do studium. 

W ciągu ostatniego roku w lokalnej prasie – w każdym numerze pism „(…)” (wydawcą jest Urząd Gminy 

M.) oraz „(…)” (wydawanego przez stowarzyszenie gminy M., a z ramienia tego stowarzyszenia P.P. starto-

wał w wyborach) – znaleźć można artykuły o wydźwięku wskazującym na nacisk na radę gminy, by ta nie 

blokowała uchwalenia studium. 

Zwracam się z prośbą o przeanalizowanie załączonych dokumentów oraz podjęcie czynności, jakie uznają 

Państwo za stosowne. 

Marek Pęk 

 
 

 


