
UCHWAŁA NR 51/VII/15
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie skargi Pani Elżbiety Kucharzewskiej na Wójta Gminy Poczesna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę Pani Elżbiety Kucharzewskiej na Wójta Gminy Poczesna uznaje się za bezzasadną z przyczyn 
podanych w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżącą
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

mgr Eulalia Błaszak
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           Załącznik do Uchwały 

                                                                                               Rady Gminy Poczesna  

                                                                                               Nr  51/VII/15                                                                                                                         

                                                                                               z dnia 26 marca 2015r 

 

Stanowisko Rady Gminy Poczesna  

w sprawie skargi Elżbiety Kucharzewskiej na Wójta Gminy Poczesna. 

W dniu 30 stycznia  2015 roku Pani Elżbieta Kucharzewska złożyła do Rady Gminy Poczesna 

skargę na Wójta Gminy w sprawie zalewania jej nieruchomości położonej w Korwinowie  

ściekami wypuszczanymi z szamb sąsiadów. 

Skarżąca zarzuciła, iż pomimo występowania w tej sprawie do Wójta nie otrzymała pomocy, 

ani nawet informacji. 

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy w tej sprawie oraz przeprowadzeniu  przez 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy wizji w terenie, ustalono co następuje: 

Skarżąca w marcu 2013 roku złożyła w Urzędzie Gminy Poczesna skargę w sprawie 

wylewania nieczystości ciekłych przez sąsiadów. 

W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wezwał właścicieli nieruchomości wymienionych  

w piśmie skarżącej do przedłożenia rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. 

Wezwani właściciele przedłożyli rachunki za wywóz nieczystości. 

Kolejna interwencja skarżącej w przedmiotowej sprawie miała miejsce w czerwcu 2013 roku. 

Na nieruchomości skarżącej przy udziale Policji z Komisariatu w Poczesnej odbyła się wizja 

lokalna podczas,  której nie stwierdzono wylewania nieczystości przez właścicieli 

nieruchomości sąsiednich. 

Zastoiska wodne,  które wskazywała skarżąca były wynikiem długotrwałych opadów deszczu. 

Tym niemniej Urząd Gminy wystosował pismo z pouczeniem właścicieli nieruchomości 

sąsiednich o obowiązku pozbywania się nieczystości ze zbiorników bezodpływowych za 

pośrednictwem specjalistycznych firm. 

Kolejna skarga Pani Kucharzewskiej złożona w styczniu 2014 roku dotyczyła 

nieprawidłowości w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych przez właściciela 

nieruchomości położonej przy ul. Jaśminowej.  

Powyższe zarzuty nie potwierdziły się, bowiem w/w właściciel przedłożył rachunki za wywóz 

nieczystości, ponadto stwierdzono, że zbiornik opróżniany jest regularnie przez 

specjalistyczną firmę, a pompa w trzeciej komorze szamba została zdemontowana. 

W związku z pismem skarżącej do WIOŚ w Katowicach Delegatura w Częstochowie  
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w marcu 2014 roku ponownie skontrolowano rachunki za wywóz nieczystości porównując je 

z rachunkami za wodę i nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto w obecności sołtysa wsi 

Korwinów Wójt Gminy Poczesna dokonał oględzin nieruchomości skarżącej, pod kątem 

ewentualnego prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o art. 29 Prawa 

wodnego (naruszenie stosunków wodnych).  

Skarżąca była na bieżąco informowana o podejmowanych przez Urząd Gminy działaniach 

zmierzających do rozwiązania zgłaszanego przez nią problemu. 

Wizja lokalna przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy nie potwierdziła faktu 

zalewania nieruchomości skarżącej. 

W związku z powyższym skargę Pani Elżbiety Kucharzewskiej wskazującą na zaniechania 

Wójta w rozwiązaniu zgłaszanych problemów uznaje się za nieuzasadnioną. 
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