
UCHWAŁA NR LVI/419/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie oddalenia skargi na dzialalność 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 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego 
Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Oddala się skargę z dnia 15 października 2013 r., przekazaną do rozpoznania w dniu 29 października 
2013 r., na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2013 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przesłał
Radzie Miasta Kościerzyna, do rozpoznania według właściwości, skargę w sprawie odprowadzenia wód
deszczowychz ulic Sędzickiego,Karnowskiego i Małej Dworcowej przez działki skarżących, położone przy ul.
Sędzickiego 14 i 12. W skardze tej skarżący podnoszą, że taki stan rzeczy istnieje od początku lat 90-tych
ubiegłego wieku. Natomiast od momentu wybudowania kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowejw roku 2011,
istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych z ul. Sędzickiego do ul. Dworcowej. Zdaniem skarżących
Gmina Miejska Kościerzyna przesuwa termin wykonania nowego kanału w ul. Sędzickiego
i podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej, gdyż ma pilniejsze zadania niż ochrona
środowiska. Analizując złożoną skargę należy zauważyć, iż wody opadowe z ul. Sędzickiego odprowadzane są
kanalizacją deszczową poprzez działki skarżących kanałem zamkniętym Dn600, poprzez rów melioracyjny i
dalej rowami melioracyjnymi do rzeki Bibrowej, a następnie do jeziora Kaplicznego. Burmistrz Miasta
wielokrotnie analizował możliwość realizacji inwestycji kompleksowo rozwiązującej problem odwodnienia ul.
Sędzickiego,poprzez połączenie sieci znajdującej się w ul. Sędzickiego z siecią zlokalizowanąw ul. Dworcowej.
Z uwagi jednak na znaczący koszt takiej inwestycji (w granicach 500 – 600 tys. zł) oraz ze względu na fakt, iż
nie jest to inwestycjapriorytetowa, nie umieszczono jej wcześniejw budżecieMiasta. Ponadto Burmistrz Miasta
zaproponował skarżącym zlikwidowanie rowu melioracyjnego na posesji skarżących i wybudowanie nowego
odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącego kanału. Koszt takiego rozwiązania szacowano na
kwotę ok. 80 tys. zł. Powyższe rozwiązanie nie zostało zaakceptowaneprzez skarżących.
W celu uregulowania problemu odprowadzenia wód opadowych z ul. Sędzickiego i rozwiązania problemu
zgłaszanego przez skarżących, Burmistrz Miasta przystąpił do opracowania dokumentów, które umożliwią
realizację inwestycji. W listopadzie 2012 roku wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sędzickiego, obecnie
opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę w/w kanalizacji. Po opracowaniu projektu, uzyskaniu
pozwolenia na budowę oraz zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Miasta możliwe będzie
przystąpienie do budowykanalizacji deszczowejw ul. Sędzickiego.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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