
Uchwała  Nr  XLII/230/2014 

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

z dnia 6 maja 2014 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca wsi Broniszów na działania  

Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 
 

 

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 267,zm. Dz.U.2014,z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1  
 

 

Rada Gminy po rozpatrzeniu skargi mieszkańca wsi Broniszów Dariusza P. zam. w Broniszowie  na 

działania Wójta Gminy, zawierającą  zarzut dotyczący bezczynności Wójta Gminy  w sprawie 

uregulowania stosunków wodnych na gruncie - postanawia uznać skargę za bezzasadną i oddalić. 

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Wielopolu 

Skrzyńskim. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący  Rady  Gminy  

         Robert Pieczonka 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                                                                            Załącznik do uchwały Nr XLII/230/2014 

                                                                            Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

                                                                            z dnia 6 maja 2014 r. 

 

Uzasadnienie: 

Skarga mieszkańca wsi Broniszów Dariusza P. na działania Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie 

wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2013 r.  Zgodnie 

z procedurą obiegu dokumentów została skierowana do pracownika prowadzącego sprawy obsługi 

Rady Gminy, celem nadania jej  dalszego biegu. Pracownik ten zachorował nagle, znalazł się w 

szpitalu, dotychczas jeszcze do pracy nie wrócił. Analiza okoliczności załatwienia przedmiotowej 

skargi wskazuje na to, iż  mógł prawdopodobnie nie  zdążyć przekazać sprawy  innemu 

pracownikowi. Stąd brak informacji dla skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 Po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. zagadnienia będącego przedmiotem 

skargi, Komisja Rozwoju Rady Gminy stoi na stanowisku, że skarżący  na bieżąco  był  zorientowany 

w sprawie toczącego się postępowania, którego  on jest stroną , dotyczącego spływu wód gruntowych, 

tych samych, których dotyczyło  zawieszone postępowanie. Zawieszone postepowanie dotyczyło  

naruszenia stosunków wodnych na gruncie w miejscowości Broniszów gm. Wielopole Skrzyńskie. 

Sprawa prowadzona była z wniosku pana Dariusza P. z dnia 14.06. 2007 r. Postępowanie to dotyczyło 

szkód na dz. 751, które powoduje użytkownik działki wyżej położonej o nr 745. 

          Po przeprowadzonym postępowaniu i oględzinach w terenie ustalono, że zalewanie działki 751 

następuje z wodnicy biegnącej z działek wyżej położonych tj. dz. 745 i 754/3 . Zdaniem p. Dariusza 

P. wodnica była  źle wykonana. Strony pozwane tj. pani Krystyna C. użytkownik dz. 745 i pan An-

drzej N. właściciel dz. 754/3 zeznali do protokołu, że to pan Dariusz P. dokonał zmiany stanu wody 

na gruncie, gdyż to on  na swojej działce dokonał niwelacji terenu zasypując starą wodnicę na swoim 

gruncie, oni natomiast nie zmieniali spływu wody na swoich działkach. Potwierdzili to również 

świadkowe przez nich powołani. W/w stwierdzili, że zmian próbuje dokonać pan Dariusz P.  

i to przeciwko niemu winno toczyć się postępowanie. Ustalono również, że dz. 745 nie ma uregulo-

wanego staniu prawnego,  gdyż jej właściciele,  rodzice p. Krystyny C.  nie żyją i nie przeprowadzono 

po nich postępowania spadkowego. 

                         W związku z powyższym organ postanowieniem nr UG 6219/2/07/08 z dnia 

2008.08.29 na podstawie  art. 97  1 § pkt 4 KPA zawiesił postępowanie do czasu uregulowania stanu 

własnościowego dz. 745. Pani Krystyna C. zeznała do protokołu, że postępowanie takie przeprowa-

dzi. 

W związku z tym, że na dz. 754/3 nastąpiły szkody, właściciel działki pan Andrzej N. złożył  

w dniu 16.01.2008 r. wniosek o zmianę stosunków wodnych  przez pana Dariusza P., które polegały 

na zasypaniu wodnicy po niwelacji dz. 751. 

               W wyniku przeprowadzonego postępowania, gdzie stronami postępowania byli p. Dariusz 

P. właściciel dz. 751 i pan Andrzej N. właściciel dz. 754/3 organ wydał decyzję nr UG 6219/1/08/09 

z dnia 04.05.2009 zobowiązującą p. Dariusza P. do : 

-wykonania wodnicy pomiędzy działkami 751 i 754/3 na całej długości dz. 751 w miejscu wyzna-

czonej granicy prawnej, 

-wyłożenia wodnicy korytkami betonowymi o minimalnej szer. 30 cm. 

-zabezpieczenia całej skarpy nasypu działki 751 przyległej do wodnicy płytami betonowymi typu 

jumbo. 



           Decyzja ta była przedmiotem zaskarżenia przez pana Dariusza P. do organu II instancji i Sądu 

Administracyjnego, gdzie została utrzymana  w mocy. Jest ona ostateczna i prawomocna i aktualnie 

prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu jej wykonania, gdyż pan Dariusz P. nie chce wy-

konać nałożonego obowiązku, pomimo nałożonych sankcji  w postaci grzywny. Zaznaczyć należy, 

że organ wydając tą decyzję zbadał stan wody na gruncie i dokonane na nim zmiany nie tylko na dz. 

751 i 754/3, ale również na działkach przyległych tj. na dz. 745 wyżej położonej, gdzie początek ma 

sporna wodnica. Na działce tej nie stwierdzono zmian stanu wody, oraz na działce 752 poniżej działki 

751.Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, spływ wody będzie przywrócony do stanu po-

przedniego, a odwieszenie postępowania i ponowne rozpatrzenie wniosku p. Dariusza P. będzie mu-

siało być rozpatrzone odmownie.  

           Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i okoliczności sprawy, a w szczególności 

pełne rozwiązanie problemu uregulowania spływu wód opadowych na gruncie, wznowienie postępo-

wania nie znajduje uzasadnienia. 

W tej samej sprawie nie  mogą mieć miejsca dwa rozstrzygnięcia organu załatwiającego sprawę.  

Dariusz P. będąc stroną postepowania posiada pełną informację w sprawie w/w  postępowania. 

Zatem jedynie jego niezadowolenie ze sposobu rozstrzygnięcia sprawy ( na jego niekorzyść) było 

powodem wniesienia skargi.  

Wobec powyższego Rada Gminy stwierdza, że Wójt Gminy w swoich działaniach nie naruszył 

przepisów prawa i zarzuty pana Dariusza P. uznała za bezzasadne. 

 

 

 

 

 


