Projekt
DRUK Nr 381
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
Na podstawie art. 18 b) ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) uchwala się, co następuje:
§ 1. Skargę z dnia 4 marca 2020 r. złożoną przez Pana Tadeusza Lipińskiego na bezczynność Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego postanawia się uznać za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania
odpowiedzi i przesłania skarżącemu niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 4 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim wpłynęła skarga Pana Tadeusza Lipińskiego
na bezczynność Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pana Pawła Kanclerza.
Przewodniczący Rady Miejskiej skierował przedmiotową skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Skarżący stwierdził, że bezczynność Burmistrza polega na uchylaniu się od jednoznacznej odpowiedzi, czy
sztuczne podwyższenie terenu, które może spowodować podtopienie jego budynku jest efektem:
- samowoli budowlanej właścicieli sąsiednich działek,
- błędnej decyzji urzędników samorządowych.
Skarżący w skardze zadaje pytanie: co stanie się z ziemią nawiezioną na sąsiednie działki w momencie kiedy
nastąpią większe opady deszczu.
Komisja na posiedzeniu zapoznała się z treścią skargi oraz przeanalizowała wszystkie pisma, które wpłynęły od
skarżącego i odpowiedzi na powyższe pisma.
Na posiedzeniu Burmistrz Pan Paweł Kanclerz oraz Naczelnik WOŚiR Pan Robert Głazowski wyjaśnili wszystkie
kwestie dotyczące przedmiotowej skargi.
W pismach skarżącego nie zgłaszano faktu powstawania szkody, nie było podstaw do wszczęcia z urzędu
postępowania w przedmiotowej sprawie.
Skarżący nigdy nie składał wniosku o wszczęcie postępowania w trybie art. 234 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 624) odnośnie zalewania działki wodami opadowymi z terenów sąsiednich oraz ponoszonych z tego
tytułu szkód.
Zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne, gdy dojdzie do zmiany stanu wody na gruncie i powstania w jego wyniku
szkody, wówczas te dwa warunki dają narzędzie do wydania przez Burmistrza decyzji administracyjnej w celu
zabezpieczenia terenów sąsiednich przed spływem nadmiaru wód opadowych z terenu zagospodarowanego na
grunty sąsiednie, które zapobiegają szkodom.
Postępowania w sprawie decyzji nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia w którym właściciel gruntu
sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.
"Art. 234 Prawo wodne:
1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani
kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego
gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty
sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje
właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
ustalając termin wykonania tych czynności.
4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo
dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.
5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w
którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt."
Na posiedzeniu Naczelnik WOŚiR wyjaśnił komisji, że skarżący kilkakrotnie był wzywany do Urzędu Gminy
celem wyjaśnienia nurtujących go problemów, które były na bieżąco wyjaśniane.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.
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