
UCHWAŁA NR XLI/328/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie oddalenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Kościerzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 i art. 138 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

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

§ 1. Oddala się skargę z dnia 3 stycznia 2013 r., przekazaną do rozpoznania w dniu 14 stycznia 2013 r., na 
działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

§ 2. Uchwała wraz z zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi podlega doręczeniu skarżącemu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
W dniu 14 stycznia 2013 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przesłał Radzie 
Miasta Kościerzyna, do rozpoznania według właściwości, skargę dotyczącą zalewania przez wody opadowe działki 
skarżących, położonej przy ul. Sędzickiego. W skardze tej skarżący podnoszą, że wody opadowe mogłyby być 
odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Dworcowej oraz fakt, że problem nie został 
rozwiązany od 1995 r. Kanalizacja deszczowa przy ul. Sędzickiego nie jest włączona do sieci przy ul. Dworcowej. 
Wody opadowe z ul. Sędzickiego odprowadzane są kanalizacją deszczową poprzez działki nr 40 i 39 obręb 09 
kanałem zamkniętym Dn600, poprzez rów melioracyjny znajdujący się na działce skarżących i dalej rowami 
melioracyjnymi do rzeki Bibrowej, a następnie do jeziora Kaplicznego. Taki stan rzeczy istniał już w chwili 
przejmowania spornej nieruchomości przez skarżących i był im wiadomy. Burmistrz Miasta wielokrotnie 
analizował możliwość realizacji inwestycji kompleksowo rozwiązującej ten problem, poprzez połączenie sieci 
znajdującej się w ul. Sędzickiego z siecią umieszczoną w ul. Dworcowej (ok. 200 m). Z uwagi jednak na znaczący 
koszt takiej inwestycji (w granicach 500 – 600 tys. zł) oraz ze względu na fakt, iż nie jest to inwestycja 
priorytetowa, nie zdecydowano jak dotąd o umieszczeniu jej w budżecie Miasta. Burmistrz Miasta w celu 
rozwiązania problemu zaproponował zlikwidowanie rowu melioracyjnego na posesji skarżących i wybudowanie 
nowego odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr 43 i przebudowę istniejącego kanału na działce nr 40. Koszt 
takiego rozwiązania szacowano na kwotę ok. 80 tys. zł. Powyższe rozwiązanie nie zostało zaakceptowane przez 
właściciela działki nr 40. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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