Uchwała Nr XLIV / 449 / 2014
Rady Miasta Mława
z dnia 28 października 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź.zm. / w związku
z art.229 pkt 3 i art.237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2013r. poz.267 z późniejszymi
zmianami / Rada Miasta Mława uchwala co następuje :
§1
1. Skargę Pani Bogumiły Kaczyńskiej, wyrażoną w piśmie skierowanym do
Rady Miasta Mława dnia 28 sierpnia 2014r. na działalność Burmistrza Miasta
Mława uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.
2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Mława do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
inż.Krzysztof Wasiłowski

Uzasadnienie
W nawiązaniu do pisma Wojewody Mazowieckiego Nr BW-III.1411.10.2014.IG
z dnia 03.09.2014 r. uprzejmie informuję, że 5.05.2014 r. (w dniu przyjęcia interesantów)
Pani Bogumiła Kaczyńska zam. w Mławie przy ul. Studzieniec 17 a, rozmawiała w obecności
Pani Urszuli Aptowicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska z Panem Sławomirem Kowalewskim - Burmistrzem Miasta Mława
na temat sposobu odprowadzania nieczystości płynnych z terenu sąsiedniej nieruchomości,
której właścicielem jest Mirosław Wilga.
Następnie w dniu 02.06.2014 r. wpłynął wniosek Pani Elżbiety Guga zam. Szczęsne
110, 10-687 Olsztyn - właściciela nieruchomości Studzieniec 17a (działka nr 314/1), która
wystąpiła w imieniu swojej matki – Bogumiły Kaczyńskiej zam. 06-500 Mława,
ul. Studzieniec 17 a. W piśmie Pani Elżbieta Guga podnosi niewłaściwe odprowadzanie
nieczystości płynnych przez sąsiada Mirosława Wilgę. Reakcją na powyższe pismo było
przeprowadzenie w dniu 16.06.2014 r. kontroli przez tut. Straż Miejską. W wyniku kontroli
stwierdzono brak potwierdzenia wywozu nieczystości płynnych z obu nieruchomości
tj. zarówno Studzieniec 17a, użytkowanej przez Bogumiłę Kaczyńską oraz Studzieniec 17A,
której właścicielem jest Mirosław Wilga i jego żona Grażyna Wilga. Kontrolujący w dniu
16.06.2014 r. posesje strażnicy miejscy wyznaczyli siedmiodniowy termin na usunięcie
braków, tj. okazanie potwierdzenia wywozu nieczystości płynnych. W czasie wyznaczonego
terminu właściciel posesji położonej w Mławie przy ul. Studzieniec 17 A – Mirosław Wilga
dostarczył brakujące dokumenty do Straży Miejskiej w Mławie. Potwierdzenie wywozu
ścieków z posesji położonej w Mławie przy ul. Studzieniec 17a Pani Bogumiła Kaczyńska
dostarczyła w dniu 30.07.2014 r. po uprzednim wezwaniu datowanym na dzień 2.07.2014r.
Następnie dokonano wizji lokalnej w terenie. Wizję lokalną przeprowadzono w dniu
2.07.2014 r., przedmiotem której było gromadzenie i usuwanie nieczystości płynnych z terenu
przedmiotowych nieruchomości. Podczas wizji lokalnej nieruchomości położonej przy
ul. Studzieniec 17a (działka nr 314/1) jej użytkownik – Bogumiła Kaczyńska oświadczyła,
że nie było potrzeby usuwania nieczystości płynnych, ponieważ dno jest przepuszczalne,
ponadto rosnące wokół drzewa pochłaniają zawartość szamba. Po odkryciu pokrywy
zbiornika stwierdzono, że kręgi położone są swobodnie, z przemieszczeniem względem
siebie. Obecna podczas wizji Bogumiła Kaczyńska skarżyła się na odór ścieków z posesji
sąsiedniej, której właścicielem jest Mirosław Wilga. Tymczasem jej sąsiad okazał w terminie
7- mio dniowym potwierdzenie wywozu ścieków, w jego działaniu zdaniem Straży Miejskiej
nie stwierdzono uchybień. Ponadto przeprowadzono wywiad na okoliczność występującego
odoru z sąsiadami: Kazimierzem Sitkowskim – Studzieniec 19, oraz właścicielką posesji
Studzieniec 17. Nie zauważyli oni niczego niepokojącego ani też nie stwierdzili
nieprzyjemnego zapachu. Sprawa zakończyła się dnia 26.08.2014 r. o czym poinformowano
strony pismem Nr GKM.6232.703.2014 r.

Kolejnym krokiem w tej sprawie było pismo Pani Bogumiły Kaczyńskiej z dnia
04.08.2014 r., skierowane do Straży Miejskiej i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Mławie (data wpływu do Straży Miejskiej: 20.08.2014 r.) w którym ww. wnosi skargę
na swojego sąsiada – Mirosława Wilga zam. 06-500 Mława ul. Studzieniec 17 A.
Sprawa ostatecznie trafiła do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Mława, który pismem
z dnia 28.08.2014 r. poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz
o oględzinach w terenie w dniu 5.09.2014 r. Ostatecznie nie doszło do oględzin, gdyż
po konsultacji z kancelarią prawną uznano, że nie ma potrzeby prowadzenia oględzin. Jeśli
sprawą zajmie się sąd to sam przeprowadzi oględziny na potrzeby postępowania. Skarga,
którą wnosi Pani Bogumiła Kaczyńska na sąsiada dotyczy immisji, które w świetle prawa
cywilnego rozumiane są jako działanie właściciela nieruchomości, którego skutki przenikają
na grunt sąsiada. Postępowanie w tym zakresie leży w kompetencji sądu i to tam powinna
zgłosić się Pani Bogumiła Kaczyńska z roszczeniem o zaniechanie naruszeń. Pismo takiej
treści strony otrzymały dnia 5.09.2014 r.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie dnia 18.09.2014 r.
wystąpił z prośbą o przekazanie informacji, czy w tej sprawie Urząd Miasta prowadził
postępowanie oraz kserokopii dokumentów tego postępowania. W dniu 29.09.2014 r.
przekazano informacje wraz z kopiami dokumentów w powyższej sprawie. Następnie dnia
2.10.2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wystąpił z prośbą o udzielenie
informacji czy w sprawie uciążliwości związanej z niewłaściwą gospodarką ściekową
na terenie działki, której właścicielem jest Mirosław Wilga zam. przy ul. Studzieniec 17 A
wszczęte i prowadzone jest postępowanie. Odpowiedzi (wraz z kopiami dokumentów)
udzielono dnia 8.10.2014 r.

