UCHWAŁA NR XIII.109.2019
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506, 1309, 1571, 1696), w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), po rozpatrzeniu skargi Nr
OG.1510.2.2019 z dnia 24.09.2019 r. Rada Miejska w Ujeździe, uchwala co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora ZGKiM i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ujeździe, w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska
uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia
sprawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Cichoń
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Załącznik do uchwały Nr XIII.109.2019
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 21 października 2019 r.
Uzasadnienie:
Dnia 24 września 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Ujeździe wpłynęła skarga na działania Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, którego dyrektorem jest Pan Piotr Przygoda.
Przedmiotem skargi były wylewające się ścieki ze studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Niezdrowice przy
ulicy Wiejskiej.
Skarżąca przedstawiła problem wylewających się ścieków ze studzienki kanalizacyjnej przy ulicy Wiejskiej
w Niezdrowicach. Zdaniem skarżącej tego typu sytuacje pojawiają się notorycznie od czasu przyłączenia się
Gminy Rudziniec do kanalizacji sanitarnej w Gminie Ujazd. Do niedawna na przepompowni włączona była
sygnalizacji świetlna ostrzegająca o wysokim stanie ścieków, jednak została ona odłączona. Skarżąca
przedstawiła również problem z wydostającym się nieprzyjemnym zapachem z tejże studzienki. Nieprzyjemny
zapach przedostaje się do jej domu i jest nie do wytrzymania. Problem ten dotyka także innych mieszkańców
mieszkających w pobliżu. Zdaniem skarżącej działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
nie odnoszą skutku, a wylewające się ścieki mają negatywny wpływ nie tylko na ich zdrowie i komfort
przebywania wokół własnej posesji, ale także na otaczające ich środowisko. Skarżąca oczekuje rozwiązania
problemu jaki ich dotyka.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ujeździe odbyła w tej sprawie 2 posiedzenia.
W dniu 30.09.2019 r. zapoznano się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami dyrektora ZGKiM.
Dnia 07.10.2019 r. odbyła się wizja lokalna przy ulicy Wiejskiej w miejscowości Niezdrowice. W spotkaniu
uczestniczyli mieszkańcy pobliskich posesji oraz wszyscy członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Komisji podczas wizji lokalnej sami doświadczyli problemu, jaki
dotyka na co dzień mieszkańców Niezdrowic. Ze studzienki wydostawał się nieprzyjemny zapach, a przy samej
studzience widzieliśmy pozostałości po ostatniej awarii tj. pozostałości papieru toaletowego (załącznik ).
Nieprzyjemny zapach wydostający się ze studzienki w temperaturze poniżej 10 stopni był uciążliwy,
a mieszkańcy odczuwają go o każdej porze roku, co podczas upałów musi być bardziej wzmożone. Na poboczu,
nieopodal studzienki można także zauważyć wypalenia trawy po awariach studzienki.
W związku z powyższym zarzuty podnoszone przez skarżącą, że problem nie został rozwiązany uznaje się za
zasadne.
Z pisma oraz wyjaśnień Pana Piotra Przygody wynika, iż zna problem dotykający skarżącą oraz
mieszkańców. Jego zdaniem problem ten wystąpił zaledwie kilka razy od podłączenia się Gminy Rudziniec do
sieci kanalizacyjnej Gminy Ujazd. Ścieki socjalno - bytowe płyną z Gminy Rudziniec od 09.11.2015 r. do dnia
dzisiejszego w ilości ok. 2150 m3/ miesiąc czyli ok. 72 m3/ dobę. Zgodnie z przedstawioną umową nr
1684 o odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych z dnia 01.11.2015 r. oraz porozumieniem międzygminnym
z 3.11.2014 r., Gmina Ujazd gwarantuje przyjmowanie ścieków komunalnych z miejscowości Rudziniec
w ilości średniodobowej 190 m3/ dobę. Zdaniem Dyrektora ZGKiM przy normalnych warunkach nie ma
problemu z przyjmowaniem ścieków socjalno - bytowych z Gminy Rudziniec, jednak w momencie zdarzenia
o jakim wspomina skarżąca, w Niezdrowicach był zanik energii elektrycznej, a w Rudzińcu energia była i w
związku z tym ścieki faktycznie wylały na drogę. Dyrektor podkreśla, iż do takich sytuacji dochodzi bardzo
rzadko, jednak potwierdza, iż od momentu podłączenia Rudzińca wydobywa się niemiły zapach ze studni.
Zostały poczęte działania w celu likwidacji nieprzyjemnego zapachu, jednak problem ten nie został
zlikwidowany i mieszkańcy nadal mają uwagi.
Dyrektor ZGKiM poinformował Komisję, że prowadzi rozmowy z Gminą Rudziniec, w trakcie których
przestawił im dwie możliwości likwidacji problemu jaki dotyka mieszkańców Niezdrowic. Jedną z nich jest
wybudowanie rurociągu, który pominie dwie istniejące przepompownie (na ul. Wiejskiej i ul. Kanałowej)
i włączenie się do następnej przepompowni, która posiada pompy o większej wydajności oraz większą retencję
co konsekwencji pozwoli na dłuższy czas przetrzymania ścieków w sieci. Drugą możliwością jest
wypowiedzenie umowy nr 1684 z dnia 01.11.2015 r. Gminie Rudziniec z okresem wypowiedzenia 3 lat.
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Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu Burmistrza Ujazdu z przedstawicielami Gminy Rudziniec
w dniu 16.10. 2019 r. ustalono iż:
1) zostanie wydłużony słup odpowietrzający;
2) zostanie podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy ZGKiM Ujazd i ZGKiM Rudziniec w zakresie
nawiązania ścisłej współpracy m.in. do celów szybszej komunikacji oraz naprzemiennej obsługi awarii
w Niezdrowicach przy zastosowaniu agregatów obu stron;
3) gmina Rudziniec sfinansuje opracowanie koncepcji na budowę nowego rurociągu, który pominie dwie
istniejące przepompownie oraz poniesie koszty całej inwestycji.
W związku z powyższym, nie można uznać, że dyrektor ZGKiM nie reaguje na powstały problem i że
nie podejmuje działań mających na celu jego usunięcie. Nie można również też jednoznacznie uznać, że
dyrektor ZGKiM odpowiada za powstały problem. Zatem nie można uznać, że skarga będąca przedmiotem
niniejszej uchwały jest zasadna. W zaistniałej sytuacji problem istnieje i należy w jak najszybszym czasie
kontynuować podjęte kroki celem całkowitego rozwiązania problemu.
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