
Uchwafa Nr XXXVII/215/13 

Rady Gminy Somianka 

z dnia 21 czerwca 2013 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. a gminnym (Oz. U. z 13 r., paz. 594), w zwiqzku z 
229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
post~powania administracyjnego (Oz. U. z 13 r., paz. 267) - Rada Gminy 
Somianka uchwala, co nast~puje: 

§1 

z dnia 14 czerwca 2013 r. na 

§2 

Zobowiqzuje Przewodniczqcego Gminy do poinformowania 
skarzqcego a sposobie zatatwienia skargi. 

§3 

Integralnq stanowi jej 

§4 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 
Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski 



do Uchwaty 
Gminy Somianka 

z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

W dniu 17 czerwca 3 roku 	 Somianka wplyn~la skarga 
14 czerwca 13 dotyczqca dzialalnosci W6jta 

do Rady Gminy Somianka przez 
Kontroli, Skarg i Wniosk6w, 

z art. 18 2 pkt 15 ustawy z dnia 
U. z 2013 r. poz. 594) oraz stosujqC si~ 
post~powania 	 administracyjnego, 

na W6jta oraz kierownik6w 

skargi za bezzasadnq 
Sq nast~pujqce wzgl~dy 

Autor w swoim bezczynnosc, Zarzut taki pozostaje 
jednak bezpodstawny. 

W6jt Gminy dziatat zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami prawa, 

Przyczynq podtopien i w miejscowosci 
przy ul. i ul rowu melioracyjnego 0 nazwie 

R-B (oznaczonego w grunt6w i budynk6w nr ). W zwiqzku z powyzszym, 
aby zapobiec podtopieniem i udroi.nic w 

, rowy melioracyjne. 
Oodatkowo podtopienia wynikajq z kt6re powodujq 

wysoki stan wody na rzece Bug. potozona jest nad 
tq rzekq. Ze wzgl~du na wysoki wody 
na rzece powoduje wybijanie w6d gruntowych gruntowych na tym 
terenie uzalezniony w duzym stopniu od wody w rzece, na kt6ry W6jt 
nie ma wplywu W dniach od 1 3 r, do 3 r. byt na terenie 
Gminy Somianka alarm przeciwpowodziowy, do 1 13 r. ogloszone 
byto pogotowie przeciwpowodziowe. w okresie 
obowiqzywania alarmu oraz pogotowia na statym 
monitorowaniu stanu Bug, jak i ludnosc 
powiadomiona zostafa przez soHys6w 0 koniecznosci 
przygotowania si~ do ewentualnej sHy i srodki do udzialu 
w akcji przeciwpowodziowej. W byto koniecznosci 
ewakuacji mieszkanc6w. 

Zadania z utrzymania wodnych nie nalei.q 
do zakresu dziatania gmin. kt6ry wykonuje je jako 
zlecone z zakresu administracji wodnego (Oz. U. 
z 2012 r. poz, 1 z z budtetu gminy. 
Zgodnie z art. 216 ust. 2 r. 0 finansach 
publicznych (Oz. U. Nr 1 jednostki 
samorzqdu okreslonych 
w odr~bnych przepisach, a w jednostek samorzqdu 
terytorialnego oraz z administracji I Inne zlecone 
ustawami jednostkom samorzqdu terytorialnego. W z tym, wydatki z tego 
zakresu, stanowityby dyscypliny zgodnie z 11 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 naruszenie dyscypliny 
finans6w publicznych (Oz. U z 13 r. 



Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
utrzymanie urzqdzen melioracji wodnych szczegotowych nalezy 
do zainteresowanych wtascicieli gruntow, a jezeli urzqdzenia te Sq obj~te 

dziatalnosciq spotki wodnej - ich utrzymanie nalezy do tej spotki. Powyzszy 
obowiqzek nie jest uzalezniony ad tego, kto jest wtascicielem dziatki, na ktorej 
znajduje si~ row. 

Jezeli wtasciciele gruntow nie wykonujq ciqzqcego na nich obowiqzku, 
wowczas organ wtasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, czyli starosta, 
w mysl art. 77 ust. 2 ustawy Prawo wodne , ustala w drodze decyzji, proporcjonalnie 
do korzysci odnoszonych przez wlascicieli gruntow, szczegotowe zakresy i terminy 
wykonania przez tych wlascicieli obowiqzku utrzymania urzqdzen melioracji wodnych 
szczegolowych. Poniewaz starosta jest organem wlasciwym do wydawania 
w/w decyzji do niego nalezy takze sprawowanie kontroli nad realizacjq przez 
zobowiqzanych tego obowiqzku. 

Starosta sprawuje rowniez nadzor i kontrol~ nad dzialalnosciq spotki wodnej . 
Zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy Prawo wodne , w przypadku gdy uchwalone przez 
spotk~ wodnq skladki i inne swiadczenia na rzecz spolki nie wystarczajq 
na wykonanie przewidzianych na dany rok zadan statutowych , starosta maze 
w drodze decyzji podwyzszye wysokose tych sktadek i swiadczen. 

Jednoczesnie, zgodnie z ogolnq zasadq wynikajqcq z art. 64 ust. 1 a ustawy 
Prawo wodne, w kosztach utrzymania urzqdzen wodnych powinien uczestniczye ten, 
kto ad nasi z nich korzysci , Rowniez, w tym przypadku ustalenia i podzialu kosztow 
dokonuje w drodze decyzji organ wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego , 
czyli starosta . 

W przypadku urzqdzen melioracyjnych obj~tych dzialalnosciq spotki wodnej 
problem ten reguluje art. 171 ustawy Prawo wodne. Wynika z niego, ze osoby 
fizyczne lub osoby prawne. ktore nie Sq czlonkami spolki wodnej, a odnoszq korzysci 
z urzqdzen spolki wodnej . obowiqzane Sq do ponoszenia swiadczen na rzecz spolki. 
Wysokose i rodzaj tych swiadczen ustala w drodze decyzji starosta. Starosta zatem 
prowadzi post~powanie admmistracyjne w tej sprawie , ktore wszczynane jest na 
wniosek spolki wodnej . Egzekucj~ swiadczen na rzecz spolki wodnej prowadzi 
starosta. Do egzekucji stosuje si~ przepisy a egzekucji naleznosci podatkowych, 
zgodnie z art. 170 ust. 5 Prawa wodnego. 

Z cytowanych przepisow jednoznacznie wynika , ze obowiqzek utrzymania 
rowow zaliczonych do urzqdzen melioracji wodnych szczegotowych spoczywa 
na wlascicielach gruntow, na ktore te rowy wywierajq korzystny wplyw. W drodze 
decyzji starosty obowiqzek ten maze bye rozszerzony rowniez na tych, ktorzy 
odnoszq korzysci z powyzszych rowow. 

Obowiqzek ten nie jest wi~c w zaden sposob uzalezniony ad tego , kto jest 
wlascicielem dzialki, na ktorej znajduje si~ row. W tej sytuacji nieuregulowany stan 
prawny gruntow pod niektorymi z w/w rowow nie ma wplywu na ustalenie osob 
zobowiqzanych do ich utrzymania i na realizacj~ powyzszego obowiqzku, 

Jednoczesnie na podstawie cytowanych przepisow ustawy Prawo wodne 
starosta maze podejmowae szereg dzialan, ktore przyczyniq si~ do poprawy stanu 
utrzymania urzqdzen melioracji wodnych szczegolowych. 

W zwiqzku z powyzszym dzialania dotyczqce udroznienia rowu 
melioracyjnego. ktorych domaga si~ ad Wojta Pan , muszq bye 
podj~te przez Starost~ Powiatu Wyszkowskiego, w porozumieniu ze Zwiqzkiem 
Spolek Wodnych w Wyszkowie . To starosta bowiem ma prawnq mozliwose podj~cia 
dziatan majqcych na celu weryfikacj~ prawidlowosci utrzymania urzqdzen 
melioracyjnych przez podmioty do tego zobowiqzane tj . przez wlascicieli gruntow 
znajdujqcych si~ w obszarze oddzialywania rowu lub przez spolki wodne . 



Jednoczesnie nadmieniamy, ze pismo w tej samej sprawie dotyczqce 
niedroznosci w/w rowu zostafo dostarczone do Starostwa Powiatowego 
w Wyszkowie przez Pana . w dniu 23 maja 2013 r. Pismo 
to zostafo przekazane przez Starostwo Powiatowe do Zwiqzku Sp6fek Wodnych 
w Wyszkowie , jako organu wlasciwego w tej sprawie . 

Odnoszqc si~ do zarzutu prowadzenia dziafalnosci gospodarczej przez W6jta 
Gminy Somianka , stwierdzamy ze jest to zarzut calkowicie nieprawdziwy, noszqcy 
znamiona pom6wienia . 

Reasumujqc nalezy stwierdzic, ze skarg~ Pana 
na dzialanie W6jta Gminy Somianka nalezy uznac za niezasadnq. Majqc powyzsze 
na wzgl~dzie podj~cie niniejszej uchwafy jest konieczne i uzasadnione. 

Przewodniczqcy 
Rady Gminy 

I-I Krzysztof Jan Rakowski 


