
R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU  

27-300 Lipsko, u l.l  Maja 2 
województwo mazowieckie UCHW AŁA N R  XXX/220/2016  

RADY M IEJSK IEJ W  LIPSKU

z dnia 24 października 2016 r.

w  sprawie skargi dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez Burm istrza M iasta i Gminy
Lipsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 m arca 1990 r. o sam orządzie gminnym (Dz. U. 
2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23, zm. poz. 868, 996 i 1579.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana . dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez
Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko w zakresie grom adzenia i pozbyw ania się nieczystości ciekłych 
przez Pana uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W ykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady M iejskiej w  Lipsku.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

Jacek Zając
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UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. Burm istrz M iasta i Gminy Lipsko otrzym ał od M azowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie pisemne zawiadom ienie o przyjęciu interwencji w sprawie 
wylewania ścieków bytowych oraz spalania odpadów kom unalnych przez Pana zam.

W dniu 27 stycznia 2015 r. pismo w tej samej sprawie Burm istrz M iasta i 
Gminy Lipsko otrzyma! również od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku. W dniu 
19 stycznia 2015 r (a więc jeszcze przed otrzymaniem zaw iadom ienia o przyjęciu interwencji od Inspektora 
Sanitarnego) Burm istrz M iasta i Gminy Lipsko, poprzez swych pracowników dokonał kontroli z zakresu 
usuwania odpadów kom unalnych (stałych i ciekłych) z gospodarstw a dom owego w

W wyniku tej kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa w przedmiocie 
spalania odpadów kom unalnych (nie ujawniono takiego zdarzenia). W sprawie w ylew ania nieczystości 
płynnych do sadu ustalono, że faktycznie nawoził uprawy sadownicze ściekami
komunalnymi pochodzącym i ze swojego domu. Czynił to po zastosow aniu środków mających 
zneutralizować i rozłożyć biologicznie ścieki w zbiorniku bezodpływowym. Był przekonany o 
dopuszczalności takiego postępowania, o tym, że w takiej postaci nieczystości płynne może wykorzystywać 
do nawożenia -  wynikało to jak  twierdzi z deklaracji dystrybutora produktu znajdującej się na opakowaniu 
zbiorczym. Działania te uznać jednak należy za niewłaściwe. Pan : został pouczony o
sposobie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych oraz konsekwencjach, jak ie  może ponieść w 
związku z nieprzestrzeganiem prawa. O efektach kontroli i podjętych ustaleniach poinformowano 
Mazowieckiego W ojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska D elegatura w Radom iu oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.

W dniu 13 m aja 2015 r. Pan zamieszkały w
złożył od Urzędu M iasta i Gminy Lipsko pismo, którym dom aga się on podjęcia skutecznych aziałan w  
sprawie wylewania przez jego brata ’ zamieszkałego pod tym samym adresem, szamba do
sadu oraz wylewania przez okno w łazience wszelkich nieczystości. Poinform ow ał on ponadto, że w 
niewielkiej odległości od studni, z której pobierana jest woda pitna przygotow yw ane są roztwory 
pestycydów. Do pism a załączona została płyta CD, na której, wg skarżącego, zarejestrowano naruszenia 
prawa. W dniu 21 maja 2015 r. przeprowadzona została kontrola na posesji W
wyniku tej kontroli ustalono, że nieczystości ciekłe gromadzone są w  zbiorniku bezodpływowym  o 
pojemności ok. 5 m 3, a następnie usuwane są przez Samorządowy Zakład Budżetowy U sług Kom unalnych 
w Lipsku. Obecna przy kontroli Pani żona skarżonego -  okazała
fakturę z lutego 2015 r. wystawioną przez odbiorę ścieków, jako dowód w ykonania usługi. Jednocześnie 
wyjaśniła, że wylew a na podwórko niewielkie ilości wody z m ycia i sprzątania. W sprawie 
przygotowywania roztworów pestycydów wyjaśniła, że opryskiwacz napełniany jest wodą za pom ocą 
specjalnego, tylko do tych celów przeznaczonego przewodu. Pism em  znak: R G S.6232.10.2015 z dnia 
11.06.2015 r. Urząd M iasta i Gminy Lipsko poinformował skarżącego o ustaleniach kontroli oraz o tym, że 
w sprawie postępowania z pestycydami organem właściwym jest Państw ow a Inspekcja Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa.

W dniu 22 czerwca 2015 r. Pan . złożył do Burm istrza M iasta i Gminy Lipsko skargę
na pracę Pana ' -  w Urzędzie
Miasta i Gminy Lipsko, na nienależyte wykonanie przez niego zadań słuzoowycu uiaz. to, ze Pan

dokonując tych czynności (kontrole wymienione powyżej) nie potwierdził zarzutów stawianych Panu 
Skarżący zarzuca również pracownikowi Urzędu M iasta i Gminy Lipsko zbytnią 

poufałość i stronniczość w stosunku do Pana Rozpatrując tę skargę Burm istrz M iasta i
Gminy Lipsko podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie. W oparciu o m ateriał znajdujący się w aktach 
sprawy stwierdził, że nie m ożna dopatrzyć się istotnych uchybień w czynnościach przeprowadzonych przez 
Insp. . Poinform ował ponadto, że pismo z dnia 13 m aja 2016 r. wraz z kopiami załączonych
dokumentów, przesłał do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i N asiennictwa, Oddział w Lipsku, celem 
wykorzystania służbowego. Po raz kolejny pouczył skarżącego, że wszelkie spory wynikające z 
użytkowania nieruchomości w sposób uciążliwy, zakłócający ponad przeciętna miarę korzystanie z 
nieruchomości sąsiedniej winny być rozwiązywane na drodze postępow ania sądowego.

Burmistrz M iasta i Gminy Lipsko, analizując całość spraw stwierdza, że w obecnym stanie 
prawnym, zgodnie z art. 5 ust.l pkt. 1 i 3a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzym aniu czystości i porządku w
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gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości zapewniają utrzym anie porządku poprzez 
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku jej braku (a taka sytuacja 
ma miejsce w tej sprawie) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wym agania określone w odpowiednich 
przepisach oraz poprzez pozbywania się zebranych na terenie nieruchom ości nieczystości ciekłych w sposób 
zgodny z przepisami. Nadzór nad wykonywaniem  tych obowiązków sprawuje wójt, burm istrz lub prezydent 
miasta. W sprawie grom adzenia i usuwania nieczystości ciekłych, poza przypadkiem niewłaściwego 
postępowania, wynikającego -  jak  wyjaśniał skarżony -  z niewiedzy i przekonania, że stosowane środki 
biologicznie-czynne um ożliw ią rolnicze wykorzystanie ścieków, nie stw ierdzono naruszeń przepisów. 
Pozostała część spraw poruszanych w pismach i skargach leży poza kom petencją Burmistrza. Dotyczy to w 
szczególności spraw związanych z nawożeniem i stosowaniem środków ochrony roślin. Skarżący został 
pouczony o właściwej rzeczowo instytucji do załatwienia tego typu interwencji, kopie dokumentów 
przesłano również do tego organu celem wykorzystania służbowego. Odnosząc się do szczegółów spraw 
poruszonych w  pism ach stwierdzić należy, że np. w piśm ie z dnia 13 m aja 2015 r., Pan 
żądał sprawdzenia poprawności postępowania ze ściekami kom unalnym i i stosow ania środków ochrony 
roślin przez oraz podjęcia działań w sprawie um yślnego odprowadzania ścieków do
pobliskiego sadu i niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin. Zarzuty te dokum entował zdjęciami 
i krótkimi sekwencjami wideo nagranymi na płytę CD. Przedstawione dowody w postaci nagrań wideo 
zawierają zapis sytuacji wylewania przez okno nieokreślonej cieczy (na nagraniu nr 1 około 620 minuty 
oraz na nagraniu nr 2 ok. 105 minuty). N ie m ożna stwierdzić jakiego rodzaju jest to ciecz i kto ją  wylewa na 
podwórko. Nie można zatem, dla tak dokumentowanego zdarzenia, wszczynać postępow ania o ukaranie. 
Tym bardziej, że nie znając zawartości naczynia, trudno w takim  postępowaniu dostrzec znamiona 
wykroczenia czy też czynu zabronionego. Należy ponadto poinform ować, że 1 złożył
oświadczenie, iż wywozem ścieków kom unalnych ze zbiornika bezodpływowego zajmuje się 
wyspecjalizowany, uprawniony podm iot i na dowód tego okazał potwierdzenie zapłaty za usługę 
wystawione przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Kom unalnych w Lipsku. Część zarzutów nie 
została w sposób dostateczny potwierdzona. Pan . otrzym ał w tym zakresie pisem ną
odpowiedz i wyjaśnienia. N a skutek skargi z dnia 22 czerwca 2010 r. Burm istrz M iasta i Gminy Lipsko przy 
udziale - Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska -  bezpośredniego
przełożonego Insp. podjął postępowanie w yjaśniające w  sprawie. W oparciu o materiał
znajdujący się w aktach sprawy stwierdzono, że nie można dopatrzyć się istotnych uchybień w 
czynnościach przeprowadzonych przez Insp.

Nie m ożna doszukać się również istotnych uchybień w prowadzonych postępowaniach. Podłożem 
wszystkich zarzutów jest trwający od kilkunastu lat konflikt pom iędzy Panem i

. W konflikt ten zaangażowane jest wiele instytucji (między innymi odrębne postępowanie 
prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku). Burm istrz M iasta i Gminy Lipsko nie 
jest uprawniony do rozstrzygania sąsiedzkich i rodzinnych sporów. W szystkie zgłaszane dotychczas skargi i 
doniesienia mają takie podłoże. Burm istrz M iasta i Gminy nie może naruszać powagi Urzędu, jaki sprawuje 
i angażować się po którejkolwiek ze stron konfliktu. Nie ma ponadto m ożliwości skutecznego sprawdzenia i 
bezspornego udowadniania bezprawnych i szkodliwych działań. N ie m ożna na przykład w sposób 
bezsporny ustalić co i w jakim  celu wylewane jest przez okno łazienki. Jeżeli przyjąć za właściwe 
wyjaśnienia skarżonych — a nie ma podstaw aby je  kwestionować — trudno doszukać się podstaw  prawnych 
do ukarania sprawcy tych czynów. M ożna zastanawiać się czy nie naruszone tu zostały normy i zasady 
współżycia społecznego, czy też zasady właściwego i dobrego wychowania. Ale karanie za naruszenie tych 
norm i zasad leży poza jurysdykcją Burm istrza M iasta i Gminy Lipsko. Skarżący był pouczany o 
możliwości rozwiązywania sporów wynikających z użytkow ania nieruchom ości w sposób uciążliwy, 
zakłócających ponad przeciętną miarę korzystania z nieruchom ości sąsiedniej na drodze postępowania 
sądowego. Postępowanie sądowe oparte o przepisy prawa cywilnego jest w łaściw ą drogą do rozwiązania 
tego nabrzmiałego konfliktu rodzinnego.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Miejskiej w Lipsku
województwo mazowieckie

ia cek  Zarąc
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