
UCHWAŁA NR L/376/18
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialaność Burmistrza Mszczonowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875.1)) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r.,  poz.12572)) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę Pana XXXXX, na działalność Burmistrza Mszczonowa w sprawie nieprawidłowości 
w zakresie kontroli przeprowadzonej na nieruchomości położonej w miejscowości XXXXX przy ul. XXXXXX, 
dotyczącej miejsca gromadzenia oraz sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz podjętych w tej sprawie 
czynności, wykonania przepustów drogowych oraz braku podjętych działań w sprawie spalania odpadów, za 
nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, które stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do poinformowania skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1) zm. Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130
2) zm. Dz.U. z 2018 r., poz. 149
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Uzasadnienie

W dniu 28 lutego 2018r. do Rady Miejskiej w Mszczonowie wpłynęła skarga Pana XXXXXX, w sprawie
nieprawidłowości w zakresie kontroli przeprowadzonej na nieruchomości położonej w miejscowości XXXXXX
przy ul. XXXXX, dotyczącej miejsca gromadzenia i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz
podjętych w tej sprawie czynności, wykonania przepustów drogowych oraz braku podjętych działań w sprawie
spalania odpadów.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura WIOŚ w Płocku, pismem Nr PL-
IN.7024.1.2018.IO z dnia 10 stycznia 2018r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie:
15.01.2018r.) poinformował, iż otrzymał pismo (od osoby, która zastrzegła anonimowość danych osobowych),
w sprawie nieprawidłowości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości położonej
w miejscowości XXXXX przy ul. XXXXXX. W piśmie zawarta była informacja, iż właściciel nieruchomości
„od 6 lat wylewa ścieki bytowe z przydomowego szamba do przydrożnego rowu zlokalizowanego wzdłuż
gminnej drogi przebiegającej przez jego posesją. Proceder ten odbywa się w nocy i powoduje uciążliwości
odorowe spowodowane świeżo wylanymi ściekami bytowymi."

Po otrzymaniu przedmiotowego pisma, pracownik Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, na podstawie
ewidencji zbiorników bezodpływowych, ustalił, iż współwłaściciel nieruchomości w dniu 1 czerwca 2016r.
podpisał z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, umowę na odbiór nieczystości
ciekłych oraz, że nieczystości ciekłe odbierane były z nieruchopmości przez ten podmiot w następujących
terminach: 17 lipca 2014r.- 6 m3, 4 sierpnia 2015r. - 6 m3, 2 czerwca 2016r. - 3,5 m3,13 grudnia 2016r. – 5 m3,
16 stycznia 2017r. - 6 m3. Ponadto ustalono, iż nieruchomość nie była dotychczas podłączona do wodociągu
gminnego (mieszkańcy korzystali z własnej studni głębinowej) i od listopada 2011 roku zameldowane na
nieruchomości były cztery osoby.

W związku z powyższym, pismem Nr G.7035.1.2018.RW z dnia 18 stycznia 2018r. Burmistrz Mszczonowa
poinformował współwłaścicieli nieruchomości o zamiarze przeprowadzenia kontroli dotyczącej miejsca
gromadzenia i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, powstających na nieruchomości oraz
o obowiązujących przepisach i wymaganiach odnośnie zbiorników bezodpływowych.

Prawidłowo zapowiedziana kontrola, przeprowadzona została w dniu 1 lutego 2018r. W jej trakcie
współwłaściciele nieruchomości oświadczyli, iż nieczystości ciekłe gromadzone są w szczelnym, betonowym
zbiorniku o pojemności 12 m3, posiadającym atest higieniczny Nr HK/W/0275/01/2008 (przedstawiony do
wglądu w czasie kontroli). Ponadto współwłaściciele nieruchomości przedstawili faktury potwierdzające odbiór
nieczystości ciekłych w dniach 19 sierpnia 2017r. (10 m 3) oraz 16 stycznia 2018r. (10 m3). Zgodnie ze
złożonym przez Państwo XXXXX oświadczeniem, nieczystości ciekłe były odbierane również w innych
terminach, jednakże nie gromadzili potwierdzeń odbioru, gdyż nie wiedzieli o takim obowiązku. W czasie
kontroli, w przydrożnym rowie, nie stwierdzono widocznych oznak wylewania nieczystości ciekłych.
Pracownicy Urzędu przeprowadzający czynności kontrolne, nie wykonują analiz gruntu, gdyż nie mają do tego
ani odpowiedniego sprzętu, ani stosownych uprawnień.

Po zakończeniu czynności kontrolnych spisany został protokół, podpisany przez wszystkich obecnych,
a współwłaściciele nieruchomości zostali pouczeni o obowiązujących w tym zakresie przepisach,
w szczególności o obowiązku przekazywania nieczystości ciekłych uprawnionym podmiotom
i przechowywania dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości. O wynikach
przeprowadzonej kontroli Burmistrz Mszczonowa poinformował Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska - Delegatura WIOŚ w Płocku.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie nie mają możliwości kontrolowania nieruchomości
w godzianach nocnych. Jednakże pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami
ustawy lub przepisami odrębnymi, stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny na podstawie art. 10 ust.
2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz
1257 ze zm.). Zatem każdy, kto posiada wiedzę o tym, iż z terenu nieruchomości nocą, w sposób
nieprawidłowy, właściciele pozbywają się nieczystości ciekłych, ma prawo zgłosić ten fakt Policji, która
reaguje na bieżąco.

Z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, iż
Burmistrz sprawuje nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomości m.in. obowiązku pozbywania się
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi. Na tej podstawie będą
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prowadzone okresowe i systematyczne kontrole dokumentów potwierdzających odbiór nieczystości ciekłych
z przedmiotowej nieruchomości, w celu monitorowania sposobu pozbywania się tych nieczystości.

Nieuzasadnione są również zarzuty dotyczące wykonania przepustów drogowych. Ulica XXXXX
w miejscowości XXXXX została przebudowana w 2017r. zgodnie z projektem opracowanym przez
uprawnionego projektanta. Projekt uwzględniał istniejące zjazdy (w tym do zabudowań Państwa XXXXX),
gdzie przepusty były już ułożone i nie wymagały przebudowy oraz zjazdy, gdzie zostały ułożone nowe
przepusty z uwzględnieniem ich lokalizacji na właściwą działkę, co potwierdzał geodeta obsługujący
inwestycję. Zjazdy różnią się parametrami, bo pełnią różne funkcje: są zjazdy publiczne na drogi wewnętrzne
(w tym do obsługi kilku wydzielonych działek obok działki Państwa XXXXXX), zjazdy indywidualne do
istniejących zabudowań i zjazdy indywidualne do obsługi pól. Przepusty zostały wykonane zgodnie
z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów dla tej klasy drogi.

Odnosząc się do zawartego w skardze zarzutu, iż Urząd nie reagował na "fakt iż przy prowadzeniu
nielegalnej działalności gospodarczej w garażach posesji w XXXXXX ul. XXXXXX (...) są spalane odpady
plastikowe, ropopochodne i innego rodzaju i materiałów odpadowych", należy stwierdzić, iż dotychczas do
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie nie wpłynęło żadne pismo w tej sprawie, ani nie zostało odnotowane
w formie notatki służbowej, iż wpłynęła taka ustna skarga.

Nie bez znaczenia w przedmiotowej sprawie może być fakt, iż Pan XXXXXX jest rodziną Państawa
XXXXXX. Składane skargi mogą być przejawem osobistych animozji.
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