UCHWAŁA NR XXXII/317/2012
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
Na podstawie art.229 pkt 3 w zw. Z art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18a ustawy z dnia 08 marca
1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późn. zm) po zapoznaniu się z dokumentacją
sprawy Rada Gminy Szemud, uchwala co następuje :
§ 1.
Odrzuca się skargę złożoną na działalność Wójta Gminy Szemud na odmowę usunięcia z działki nr 27/78
przewodu wodociągowego przesyłowego o długości 41m.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
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Uzasadnienie
W dniu 2012.11.19. wpłynęła do Rady Gminy Szemud kolejna skarga Pana Zbigniewa Grabowskiego zam. Bojano
ul. Mickiewicza 2 84-207 Koleczkowo na działalność Wójta Gminy Szemud przekazana, do Rady Gminy Szemud
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. Skarga złożona do SKO datowana na dzień 2012.08.12.
dotyczyła
nie
załatwienia
w sposób
oczekiwany
przez
skarżącego
następujących
spraw:
1. usunięcia odcinka sieci wodociągowej znajdujących się na działce skarżącego o nr 27/78.
2. Usunięcia z działki 27/78 kabla telefonicznego należącego do Telekomunikacji Polskiej S.A.
3. Usunięcia linii energetycznej napowietrznej należącej do „Energa” Operator w Gdańsku
4. Usunięcia przyczyn zalewania działki przez wody opadowe i naprawienie skutków zalewania na koszt Gminy
Szemud.
Pkt.

1

W powyższej sprawie skarżący złożył dotychczas dwie skargi na Wójta Gminy Szemud, które były przedmiotem
obrad Rady Gminy Szemud na sesjach w dniu 30 czerwca 2011 i w dniu 31 sierpnia 2012r i zakończyły się
uchwałami nr IX/72/2011 i nr XXVIII/253/2012. Powyższymi uchwałami Rada Gminy Szemud odrzuciła skargi
z powodu braku technicznych rozwiązań zmiany trasy wodociągu. Jednocześnie Wójt Gminy wyrażał kilkakrotnie
wolę polubownego załatwienia sprawy poprzez ustanowienie odpłatnej umowy służebności przesyłu i nabycia
odcinka wodociągu w ul. Mickiewicza wybudowanego przez skarżącego. W przedmiotowej sprawie aktualnie
prowadzone jest postępowanie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa pana Zbigniewa
Grabowskiego.
Pkt.

2i

3

Instalacje teletechniczne i elektroenergetyczne występujące na nieruchomości Pana Zbigniewa Grabowskiego nie
są własnością Gminy Szemud i z tego powodu sprawy związane z ich statutem prawnym i przebiegiem po działce
nr
27/78
nie
mogą
być
rozpatrywane
w ramach
skargi
na
działanie
wójta
gminy.
Pkt.

4

W piśmie z dnia 2012.07.01. Pan Zbigniew Grabowski zgłosił do Urzędu Gminy sprawę wystąpienia podtopień na
jego nieruchomości wodą przedostającą się z ul. Mickiewicza. Urząd Gminy po przeprowadzeniu wizji terenowej
z udziałem przedstawiciela firmy „STRABAG” ,wykonawcy prac modernizacyjnych na drodze 218 stwierdził, że
bezpośrednią przyczyną wystąpienia podtopień były ulewne burzowe deszcze, natomiast drugą przyczyną była
prowadzona przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218. Na ulicę Mickiewicza w czasie ulewy przedostawały się
znaczne ilości wody z drogi wojewódzkiej 218 ponieważ w obrębie skrzyżowania zamontowane zostały dwa
wpusty uliczne mające odprowadzać wody do kolektora burzowego. Jednakże w czasie deszczu nie przyjmowały
one żadnej wody gdyż posadowione były za wysoko ponad powierzchnię bitumiczną. Wynikało to z faktu, że
wysokość posadowienia wpustów przystosowana była do poziomu ostatniej warstwy masy bitumicznej,
przewidzianej w projekcie przebudowy drogi 218, która w momencie opadów nie była jeszcze ułożona. Pismem nr
GK.7000.126.2012. z dnia 2012.07.16. Wójt Gminy Szemud poinformował Pana Zbigniewa Grabowskiego
o stwierdzonych przyczynach podtopień, natomiast w sierpniu br. służby drogowe Gminy Szemud dokonały
naprawy ul. Mickiewicza polegającej na uzupełnieniu nawierzchni drogi i wjazdu łamanym kruszywem oraz
zastosowaniu równiarki drogowej. Na drodze wojewódzkiej 218 została ułożona ostatnia warstwa bitumiczna, co
aktualnie nie dopuszcza do przedostawania się wody opadowej na ul. Mickiewicza. W tej sytuacji stwierdza się, że
sprawa występowania podtopień została rozwiązana, zgodnie z oczekiwaniami Pana Z. Grabowskiego i nie
powinna być przedmiotem skargi. Mając powyższe na uwadze należy odrzucić wniesioną skargę i uznać ją jako
bezzasadną.
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