UCHWAŁA NR XXXVII/491/2017
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2017 roku na Kierownika Zarządu Dróg,Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3, art. 237§1 i 2 i art. 238§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 21 sierpnia 2017 roku na Kierownika Zarządu Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubicz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 65 ust. 1 Statutu
Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie
W nawiązaniu do niniejszej skargi w sprawie zalewania działki nr 167/19 należącej do Pana
zlokalizowanej w miejscowości Krobia informuję, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 j.t.) wody opadowe z działki przyległej do
pasa drogowego nie mogą być odprowadzane w kierunku jezdni i infrastruktury drogi gminnej, a więc
twierdzenie jakoby urządzenie drogi przerwało naturalny kierunek odpływu wód powierzchniowych z działki
przyległej do pasa drogowego jest całkowicie błędne. Wody opadowe z ww. działki były odprowadzane
w kierunku jezdni drogi gminnej co jest niezgodne z powyższym artykułem ustawy. Ponadto należy podkreślić,
że na podstawie
art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U z 2015r.,
poz. 469 z późn. zm.) to do właściciela nieruchomości należy rozwiązanie problemu odwodnienia terenu swojej
działki, a także zjazdu. W przypadku, gdy grunt jest słabo chłonny, to jednym z rozwiązań jest odprowadzenie
wody do głębszych warstw ziemi za pomocą perforowanych rur czy poprzez budowę studni chłonnej bez dna
z perforowanymi ścianami. Jednocześnie informuję, że w celu doraźnej pomocy Panu
został
wykopany przydrożny rów, który ma na celu zebranie części wody z tej nieruchomości. Rów ten będzie
pogłębiony i przedłużony. Roboty te będzie można jednak wykonać przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych, o czym zainteresowany – Pan
został poinformowany.
Jednocześnie z uwagi na to, że skarga została uznana za bezzasadną, ponowienie jej w tej części bez
wskazania nowych okoliczności spowoduje, zgodnie z art. 239§1 kodeksu postepowania administracyjnego, że
Rada Gminy Lubicz podtrzyma swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez
zawiadamiania Skarżącego.
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