UCHWAŁA NR 338/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność urzędniczą Burmistrza Gminy Opatówek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się w części za zasadną skargę z dnia 01.12.2017 r., wniesioną w dniu
04.12.2017r. przez firmę MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. j. na bezczynność urzędniczą Burmistrza
Gminy Opatówek z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Paweł Bąkowski

Załącznik do uchwały nr 338/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2017r.

Uzasadnienie
do Uchwały nr 338/17

Na podstawie art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków (Dz.U. 2002 poz. 46), po rozpatrzeniu skargi z dnia 01.12.2017r. (data
wpływu 04.12.2017r.) na bezczynność urzędniczą Burmistrza Gminy Opatówek, uznaję, że
skarga jest w części zasadna.
W dniu 04.12.2017r. pan Zbigniew Szafarz, MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J.,
ul. Rogatka 7A, 62-860 Opatówek, wniósł do Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy
Opatówek skargę na bezczynność Urzędniczą Burmistrza Gminy Opatówek.
Po zapoznaniu się z aktami sprawy stwierdzam, że pan Zbigniew Szafarz zwrócił się
w dniu 21.09.2017r. z wnioskiem o przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej projektowanych budynków jednorodzinnych na działkach o nr ewidencyjnych
1762, 1770, 1766/2 przy ul. Grabowej w Opatówku.
Z uwagi na złożoność sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017. poz. 1257) w dniu 05.10.2017r.
Urząd Miejski Gminy Opatówek wyznaczył nowy termin rozpatrzenia wniosku tj.
30.10.2017r.
W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie została udzielona odpowiedź,
w dniu 15.11.2017r. firma MIPAMA E.Z. Szafarz Sp. J. zwróciła się ponownie z wnioskiem
do Burmistrza Gminy Opatówek z prośbą o włączenie w/w działek do sieci wod-kan,
jednocześnie wyrażając wolę wybudowania tych sieci z własnych środków finansowych.
Odpowiedź na powyższy wniosek nie została udzielona w obowiązującym terminie
załatwiania sprawy, wynikającym z przepisów Kpa w związku z powyższym skargę
dotyczącą terminu rozpatrzenia wniosków uznaję za zasadną.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2017 poz. 1875), budowa sieci wodno-kanalizacyjnej służy zaspakajaniu zbiorowych potrzeb
wspólnoty, a nie potrzeb pojedynczych osób. Zgodnie z art. 5 ust. 1, Ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328), Gmina
jest obowiązana zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Z uwagi na fakt, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący
obszar, na którym znajdują się działki Firmy pana Zbigniewa Szafarza przestał obowiązywać,
Gmina nie ma podstaw do realizowania w tym rejonie inwestycji polegającej na rozbudowie
infrastruktury technicznej. Zarówno Burmistrz jaki i Rada muszą rozważyć potrzeby całej
Gminy i skierować środki tam, gdzie jest największa potrzeba. Po wnikliwym zapoznaniu się
ze sprawą oraz w świetle powyższych wyjaśnień stwierdzam, że wszelkie czynności
administracyjne podejmowane przez Burmistrza Gminy Opatówek są zgodne z przepisami
obowiązującego prawa.
Reasumując powyższe, w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, Rada
Miejska Gminy Opatówek uznaje skargę dotyczącą merytorycznych wyjaśnień możliwości
podłączenia działek do sieci wod-kan za niezasadną.
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