
UCHWAŁA NR XXI/184/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poz. zm.) w związku z art. 229 pkt 3, 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), § 92 Statutu Miasta 
Kościerzyna uchwalonego Uchwałą nr LXVII/540/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., 
poz. 3984)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna uznaje skargę na działanie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 23 grudnia 2019 roku za niezasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

W dniu 23 grudnia 2019 roku do Rady Miasta Kościerzyna wpłynęła skarga na działanie Burmistrza
Miasta Kościerzyna. Skarżący skierował przedmiotową skargę również do Wojewody Pomorskiego, który
pismem z dnia 31 grudnia 2019 roku przekazał ją do właściwego organu celem rozpatrzenia.

Skarżący wskazuje brak działania w sprawie budowy wodociągu oraz kanalizacji do budynków
zlokalizowanych na terenie Miasta Kościerzyna przy ul. Łąkowej i ul. Karpiowej.

Przewodniczący Rady Miasta skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która, stosownie
do § 87-91 Statutu Miasta Kościerzyna, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Miejskiego
Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. przeprowadziła postepowanie wyjaśniające.

Komisja ustaliła, co następuje.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Karpiowej i ul. Łąkowej
w Kościerzynie nie została ujęta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna nr X/88/19 z dnia 29 maja
2019 r., który obowiązuje na lata 2019 – 2021. Zaznaczyć należy, że każde podjęcie decyzji o rozbudowie
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście, każdorazowo poprzedzone jest analizą techniczno –
ekonomiczną danego zadania.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego (uchwała nr 802/XXXVII/14 z dnia
24 lutego 2014 r.) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kościerzyna, tereny ul. Karpiowej
i ul. Łąkowej nie mieszczą się w obszarze aglomeracji Kościerzyna. Nadrzędnym kryterium wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji, a zatem zasięgu systemu kanalizacyjnego, jest koncentracja zaludnienia
i działalności gospodarczej na określonym obszarze, uzasadniająca techniczne, ekonomiczne
i środowiskowo sieciowe odprowadzanie ścieków. Obszary o małej koncentracji zabudowy powinny
znaleźć się poza granicami aglomeracji i być obsługiwane przez inne właściwe systemy oczyszczania
ścieków, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków lub stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Kwestie te reguluje dokument: „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic
aglomeracji”, opracowany zgodnie z celami dyrektywy ściekowej Rady 91/271/EWG, jako podstawowego
dokumentu prawnego UE w tym zakresie oraz przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne
i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. Wg
wytycznych, wskaźnik długości sieci wskazujący na zasadność techniczną i ekonomiczną wyznaczania
zasięgu systemu kanalizacji sanitarnej zbiorczej, czyli granic aglomeracji, wynosi od 120 stałych
mieszkańców aglomeracji (MK) na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się niższy wskaźnik – 90 MK na 1 km planowanej sieci). Wg uzyskanych przez
Komisję danych, w przypadku ul. Karpiowej i ul. Łąkowej, wskaźnik długości sieci dla tego terenu na
obecnym etapie wynosi 66 MK/km, wobec czego teren ten nie spełnia wytycznych określonych prawem.

Dodatkowo, z przedstawionej korespondencji wynika, iż budynki, które powstały w rejonie
ul. Karpiowej i ul. Łąkowej, zostały wybudowane na podstawie decyzji administracyjnych, w których
zgodnie z wolą inwestora, wykonano zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych i odprowadzanie ścieków do
instalacji indywidualnych. Ponadto z korespondencji wynika, że skarżący został poinformowany, iż
decydując się na budowę na terenie nieobjętym siecią wodociągową i kanalizacyjną, powinien mieć
świadomość, że inwestycje w tego typu infrastrukturę, o ile nastąpią, mogą być znacznie odsunięte
w czasie.

Wobec powyższego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wyraziła opinię, iż skarga na działanie
Burmistrza Miasta Kościerzyna w przedmiotowej sprawie jest bezzasadna.

Rada Miasta Kościerzyna, w pełni podziela pogląd Komisji.

Pouczenie:

Stosowanie do art. 237 § 3 kpa o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego, co oznacza
w przypadku niniejszej skargi, że przesyła się mu odpis niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 238 § 1 kpa zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie
organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli
zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno
zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.

Zgodnie z art. 239 kpa w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
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