
UCHWAŁA NR VIII/ 47 /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 28 kwietnia 2011 

w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp. 

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

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 ustawy z dnia   

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 ze zm.), po rozpatrzeniu  skargi P. Marii Pietrzak zamieszkałej w Mchach Gmina  Książ 

Wlkp. na działalność Burmistrza Książa Wlkp., Rada Miejska w Książu Wlkp.  uchwala,           

co następuje: 

 

§ 1. Uznaje  się za bezzasadną skargę z dnia  7 kwietnia 2011 r. P. Marii Pietrzak 

zamieszkałej w Mchach, Gmina Książ Wlkp. na działalność Burmistrza Książa Wlkp.                    

w przedmiocie braku działań w udrażnianiu rowów i przepustów pod drogami w miejscowości 

Mchy. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp.                         

do zawiadomienia skarżącej  o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                              w Książu Wlkp.  
                                               /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

         

 



 

 

 

                                                        Uzasadnienie 

do uchwały nr VIII/47/2011  Rady Miejskiej w Książu Wlkp.    z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 

Pismem z dnia 7 kwietnia 2011 r. P. Maria Pietrzak zam. w Mchach  Gmina Książ Wlkp. 

wniosła na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego skargę na działalność 

Burmistrza Książa  Wlkp. w przedmiocie braku działań w udrażnianiu rowów i przepustów pod 

drogami w Mchach. 

W skardze P. Maria Pietrzak wskazała że już dnia 11 lutego 2011 r. zwracała się do 

Burmistrza Książa Wlkp. aby jako gospodarz w tym terenie spowodował, żeby rowy i przepusty 

pod drogami w Mchach były drożne i odwadniające. Ponadto zaznaczyła, że wprawdzie 

otrzymała odpowiedź od Burmistrza Książa Wlkp. na w/w  pismo, jednakże   dotyczyła ona 

działek po Państwowym Gospodarstwie Rolnym t.j. obecnie działek stanowiących własność 

Skarbu Państwa położonych w odległości 2 km od działki, na której mieszka oraz  działek 

Wspólnoty Mieszkaniowej Mchy 47 i 48. Zdaniem P. Marii Pietrzak Burmistrz Książ Wlkp. nie 

zajął się sprawą w/w rowów co spowodowało, że nieruchomość, na której zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami wybudowała dom  była często podtapiana. 

W myśl art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być 

w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez 

ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 

biurokratyczne załatwienie sprawy. Zgodnie z art. 229 pkt 3 w/w kodeksu jeżeli przepisy 

szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi  dotyczącej zadań lub działalności wójta jest rada gminy.       

W niniejszym przypadku brak jest wskazanych w art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego przepisów  szczególnych, a  zatem Rada Miejska w Książu Wlkp. jest władna 

do rozpatrzenia wniesionej na Burmistrza Książa Wlkp. skargi. 

Przystępując do  rozpatrzenia skargi w pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa     

z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)         

w art. 6 stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne  o znaczeniu 

lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Następnie w art. 7 zobowiązuje 

gminę do zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, określając w tym zakresie katalog zadań 

własnych gminy. Wreszcie w art. 8 ust.1 i 2 wskazuje, że ustawy mogą nakładać na gminę 

obowiązek wykonywania zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej, które gmina może 



wykonywać także na podstawie porozumień z organami tej administracji. 

W tak kształtującym się  stanie prawnym wskazać należy, iż  żaden z przepisów ustawy   

o samorządzie gminnym  nie nakłada na gminy obowiązków w zakresie czyszczenia, czy 

udrażniania rowów melioracyjnych. Gmina Książ Wlkp. nie zawierała również odnośnie 

przyjęcia  tego rodzaju obowiązku żadnego porozumienia z organami administracji rządowej czy 

też innymi organami lub podmiotami. 

Przedmiotowe rowy nie są urządzeniami, w stosunku do których Gmina Książ Wlkp. 

wykonuje prawa właścicielskie, stanowią natomiast urządzenia melioracji szczegółowej. 

Stosownie do art. 77 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy                    

do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki  

wodnej – do tej spółki. Obręb Mchy nie jest objęty działalnością spółki wodnej. 

Mimo takiego stanu prawnego sprawy, Burmistrz Książa Wlkp. wielokrotnie 

interweniował w sprawie podtapiania posesji P. Marii Pietrzak.  W tym celu już  pismem z dnia 

24 listopada  2010r.  zwrócił się do Starosty Śremskiego o wyczyszczenie rowów melioracyjnych 

w miejscowości Mchy . Następnie pismem z dnia 19 stycznia 2011 r. przekazał do Starostwa 

Powiatowego wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Mchy 47 i 48 w sprawie udrożnienia rowu      

w Mchach, dz. nr 276. W piśmie tym Burmistrz Książa Wlkp., wskazał, że  przedmiotowy rów 

stanowi duży problem dla mieszkańców miejscowości Mchy, którzy niejednokrotnie alarmowali 

potrzebę udrożnienia i wyczyszczenia rowu. W odpowiedzi na powyższe pismo, Starosta 

Powiatowy pismem z dnia 9 lutego 2011 r. wyjaśnił, że cieki znajdujące się w granicach dz. nr 

306/1, 306/2, 310 i 276 stanowią własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie 

Wielkopolskiego Zarządu i Melioracji Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Ponadto wyjaśnił, że       

z informacji uzyskanych  z Inspektoratu w Śremie w/w Zarządu wynika, że przedmiotowe rowy 

nie są urządzeniami, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek 

Województwa. Stanowią one urządzenia melioracji szczegółowej – rów szczegółowy, którego 

utrzymanie należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są  objęte 

działalnością spółki wodnej - do tej spółki.  

Po uzyskaniu powyższych wyjaśnień Burmistrz Książa Wlkp.  pismem z dnia 1 kwietnia 

2011 r. udzielił odpowiedzi na pismo P. Marii Pietrzak  z dnia 11.02.2011 r. W piśmie tym 

Burmistrz Książa Wlkp.  podał, że zgodnie z w/w wyjaśnieniami obowiązek utrzymania rowów 

należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością 

spółki wodnej – do tej spółki oraz, że  utrzymanie rowów przydrożnych stanowi obowiązek 

zarządcy drogi, w tym przypadku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie. Ponadto Burmistrz 

Książa Wlkp. wskazał na możliwość utworzenia spółki wodnej, która powinna zająć się 



problemem niedrożnych rowów. 

Podkreślić należy, iż twierdzenia P. Marii Pietrzak, że treść pisma Burmistrza           

Książa Wlkp. z dnia 1 kwietnia 2011r.  odnosząc się  do działek po Państwowym Gospodarstwie 

Rolnym, stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa położonych  w odległości dwóch 

kilometrów od jej działki oznaczonej  nr 92/3 i działek Wspólnoty Mieszkaniowej w Mchach  47 

i 48,  stanowi odpowiedź nie na temat,  jest błędne. Powyższe rowy choć rzeczywiście nie 

przebiegają koło posesji P. Marii Pietrzak to jednak w przypadku ich udrożnienia poziom wód 

gruntowych powodujących podtapiania uległby obniżeniu na terenie  całej  wsi Mchy, w tym 

również na terenie posesji P. Marii Pietrzak. 

Wyraźnego wreszcie wskazania wymaga, że P. Maria Pietrzak w czasie występowania  

podtopień otrzymała daleko idącą pomoc od Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp., która 

w okresie  od 20 listopada 2010 r. do 8 lutego 2011r. interweniowała na Jej posesji aż 

dziewięciokrotnie, mimo że nie występowało bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia 

mieszkańców oraz zagrożenie dla budynku.  Koszt tych interwencji wyniósł kwotę 6.800,00 zł. 

Zgodnie zaś z art.32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej             

(Dz. U. z 2001 r. Nt  178, poz.1380 ze zm.) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia            

i zapewnienia  gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina 

Istotnym dla sprawy jest również fakt, że  P. Maria Pietrzak w 2010 r. złożyła wraz ze 

swoimi rodzicami Burmistrzowi Książa Wlkp. życzenia Bożonarodzeniowe, dziękując za pomoc 

,,gdy woda nas podtapiała''. 

Jak zatem z powyższego wynika,  P. Maria Pietrzak otrzymała od Burmistrza Książa 

Wlkp. w okresie podtopień Jej posesji szeroko zakrojoną w tym zakresie  pomoc. Przy czym  

pomoc ta nie mogła obejmować udrażniania rowów melioracyjnych i przepustów pod drogami, 

gdyż nie należy to do zadań gminy, która  ograniczona jest w tym przypadku reżimem finansów 

publicznych.   

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                              w Książu Wlkp.  
                                               /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 


