UCHWAŁA NR XXI/113/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świeszyno
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Świeszyno uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę za niezasadną.
2. . Uzasadnienie dla rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świeszyno, stronie interenetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.
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Uzasadnienie
W dniu 19 stycznia 2016 r. do Rady Gminy Świeszyno wpłynęła skarga Państwa Haliny
i Wiesław Nadstawnych, przekazana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie. Według autorów skargi na ich posesji w Konikowie występują wyziewy
kanalizacyjne, w związku z faktem, iż Gmina Świeszyno nie dokonała właściwego
przeczyszczenia kanalizacji w tej części miejscowości, podając przy tym nieprawdziwe
informacje.
W ocenie skarżących nie otrzymują oni kompetentnych odpowiedzi na wysyłane zapytania
i wnioski, lub też nie otrzymują ich w ogóle. Skarżący zarzucają Wójtowi Gminy Świeszyno
brak udzielanych informacji w przedmiocie dokonania pomiarów stężenia wyziewów w porze
nocnej, kiedy pompy nie pracują, dokonując takich badań w ciągu dnia, w trakcie działania
pomp.
W ocenie skarżących Gmina Świeszyno celowo próbuje wprowadzić skarżących
w błąd niejako podając, że odory są niewiadomego pochodzenia o niewiadomym składzie
chemicznym. Według skarżących wyziewy kanalizacyjne odczuwalne są także na trasie
Konikowo – Niekłonice, zwłaszcza przy ul. Liliowej, co rzekomo potwierdzić mieli sami
pracownicy Gminy.
Pismem z dnia 1 maja 2015 r. (data wpływu 4 maj 2015 r.) skarżący wnieśli
o podjęcie interwencji w przedmiocie wyziewów kanalizacyjnych. Pismem z 28 maja 2015 r.
zostali powiadomieni o dokonanych czynnościach, w tym o wykonaniu pomiarów oraz
czyszczeniu sieci kanalizacyjnej. Tym samym Wójt Gminy poinformowała skarżących, iż
zwróci się udzielenie szczegółowych informacji dotyczących sprawy, odrębnie do wszystkich
osób, które potwierdziły występowanie tego zjawiska.
W sprawie dokonano licznych oględzin a także rozpytano okolicznych mieszkańców, czy ci
potwierdzają odczuwanie przykrych zapachów. Żaden z zapytanych mieszkańców nie
skarżył się na woń z sieci kanalizacyjnej.
Następnie, Państwo Nadstawni ponownie wystąpili z pismem z dna 10 czerwca 2015 r.
stanowiącym odpowiedź na uprzednie pismo Wójta Gminy. W piśmie tym skarżący ponownie
podnieśli, iż na własny koszt dokonali sprawdzenia kanalizacji na własnej nieruchomości,
która to kontrola nie wykazała żadnych uchybień, natomiast dokonane pomiary stężenia
gazów potwierdziły występowania metanu.
Kolejnym pismem, Wójt Gminy poinformowała skarżących, iż w sprawie zgłaszanych
przez nich uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w miejscu ich
zamieszkania, zgodnie z ich sugestią, zostanie zainstalowany syfon odcinający sieć
wewnętrzną nieruchomości od sieci odbiorczej. Syfon wbudowany na przyłączu
kanalizacyjnym uniemożliwi przedostanie się do instalacji wewnętrznej odorów, jakie
mogłyby powstać w sieci kanalizacyjnej. Wójt Gminy zaproponowała skarżącym, iż Gmina
wykona na własny koszt urządzenie odcinające oraz prace ziemne, zaś Państwo Nadstawni
zobowiązani będą do wykonania prac polegających na przywróceniu miejsca robót do stanu
poprzedniego. Na ww. propozycję skarżący wyrazili zgodę.
Pismem z 27 października 2015 r. Państwo Nadstawni podziękowali Wójtowi, Zastępcy
Wójta oraz Kierownikowi Referatu za założenie syfonu, o którym wyżej, po założeniu którego
poprawie uległa, jak stwierdzili, czystość powietrza. Wskazali jednocześnie, że nadal w
godzinach wieczornych, nocnych, rannych odczuwalna jest nieprzyjemna woń od strony ul.
Złotych Kłosów. Skarżący wskazali, iż w okolicach ich posesji nie ma innych źródeł
mogących „wytwarzać” woń podobną do wyziewów kanalizacyjnych.
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postępowaniem i analizą dotychczas zgromadzonych informacji, zaproponowała wspólne ze
skarżącymi zlecenie wykonania specjalistycznych badań przez Politechnikę Koszalińską.
Koszt przeprowadzenia takich badań został wstępnie oszacowany na kwotę 4000 zł. Wójt
Gminy wskazała w piśmie, iż Gmina nie posiada środków finansowych w swoim budżecie na
pokrycie takich kosztów, a nieruchomość stanowi wyłączną własność skarżących, w związku
z czym zaproponowała współfinansowanie wykonania badań.
Pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. stanowiącym odpowiedź na pismo skarżących z dnia 7
grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) Wójt Gminy Świeszyno poinformowała
Państwa Nadstawnych, iż w związku z ich odmową w przedmiocie partycypacji w kosztach
badań powietrza w pobliżu ich posesji, Gmina Świeszyno zleci wykonanie stosownych badań
i pokryje w całości ich koszt ze środków budżetowych na rok 2016. Wójt poinformowała, iż o
terminie i metodzie przeprowadzenia badań zostaną skarżący zawiadomieni. W piśmie tym
w sposób jednoznaczny i szczegółowy odniosła się do wszystkich stawianych przez
skarżących w piśmie z 7 grudnia 2015 r. kwestii.
Wskazując na powyższe uznać należy, iż bezpodstawne są zarzuty stawiane przez
skarżących. W pierwszej kolejności nieprawdziwe są zarzuty, jakoby nie byli informowani o
działaniach
Wójta
Gminy
w
kierunku
wyjaśnienia
sprawy,
bowiem
w sprawie Wójt Gminy zajmowała stanowisko na piśmie na każde wniosek lub podanie
skarżących. Nadto zaproponowano szereg rozwiązań problemu, jednak nie każde było przez
skarżących akceptowane. Skarga została złożona, chociaż skarżący odmówili
współfinansowania specjalistycznych badań, które jako jedyne mogą wykazać przyczynę
problemu.
Zlecenie
powyższych
badań
jest
o
tyle
istotne,
iż
w toku prowadzonych czynności nie wykazano źródła ewentualnych wyziewów,
a rozpytywani mieszkańcy nie potwierdzili stanowiska skarżących.
Wójt poinformowała skarżących, że wobec odmowy wspólnego finansowania badań, musi
zabezpieczyć środki w budżecie Gminy na rok 2016. Nie można zatem uznać, iż wniesienie
skargi w styczniu 2016 r. może stanowić o jej zasadności, kiedy rok 2016 r. dopiero się
rozpoczął. Środki na wykonanie badań zostały zabezpieczone. Obecnie trwają procedury
związane z wyłonieniem wykonawcy ww. badań. Przewiduje się, że badania zostaną
przeprowadzone w jak najszybszym terminie.
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