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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani... na nienależyte wykonywanie działań przez Prezydenta 
Miasta Mysłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., 

poz. 735 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę nr OR-II.1510.8.2022 Pani ... na nienależyte wykonywanie działań                                    

przez Prezydenta Miasta Mysłowice za zasadną. 

§ 2. Uchwałę przekazać skarżącej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

   

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn 
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Uzasadnienie 

W dniu 29 marca 2022 r. do Rady Miasta Mysłowice została przekazana z Ministerstwa Klimatu                   

i Środowiska skarga Pani ... na nienależyte wykonywanie działań przez  Prezydenta Miasta 

Mysłowice, zgodnie z właściwością, celem rozpatrzenia. 

Skarżąca zarzuca Prezydentowi Miasta Mysłowice, niepodejmowanie działań w sprawie nielegalnego 

odprowadzania ścieków do cieku wodnego. 

Skarga na działania Prezydenta Miasta Mysłowice została omówiona na posiedzeniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w dniu 11 kwietnia 2022 r. Członkowie Komisji zapoznali się z przedmiotem skargi 

oraz z pisemnym stanowiskiem Sekretarz Miasta Mysłowice. 

Z wyjaśnień, udzielonych przez Sekretarz Miasta Mysłowice wynika, iż w dniu zgłoszenia                       

przez skarżącą – 3 listopada 2021 roku – o zanieczyszczeniu rowu, dokonano analizy terenu                   

oraz w dniu 8 listopada 2021 roku, biorąc pod uwagę możliwość zrzutu ścieków z nieopróżnionych 

zbiorników bezodpływowych, wytypowano do kontroli posesje, mogące negatywnie wpływać              

na czystość rowu. Przeprowadzona przez Straż Miejską w Mysłowicach kontrola wykazała,                         

że w przypadku większości z nich  mieszkańcy prawidłowo realizowali obowiązek opróżniania szamb. 

Właściciele dwóch posesji nie spełnili wymogów, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zobligowano mieszkańców do opróżniania szamb i podpisania umów z przedsiębiorcami, 

posiadającymi zezwolenie na odprowadzanie nieczystości na terenie gminy Mysłowice. Po ponownej 

kontroli tych samych nieruchomości, właściciele posesji zostali ukarani mandatami karnymi. 

Z uwagi na konieczność ustalenia dodatkowych szczegółów w odniesieniu do stanu faktycznego, 

niezbędnych do właściwego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Członkowie Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji postanowili na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 maja 2022 roku ponownie 

rozpoznać skargę. 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 maja 2022 roku Sekretarz Miasta 

Mysłowice wyjaśniła, że w listopadzie 2021 roku poddano kontroli 27 posesji, z czego w pięciu 

przypadkach ich właściciele nie byli w stanie przedłożyć dokumentów, potwierdzających odbiór 

nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, za co zostali ukarani mandatami karnymi przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Mysłowicach. W wyniku ponownej  kontroli stwierdzono,                            

iż nie występują niepożądane zjawiska związane z odprowadzaniem ścieków ze zbiorników 

bezodpływowych. 

Sekretarz  Miasta Mysłowice zaznaczyła, iż zwrócono się do Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mysłowicach o wykonanie monitoringu kanałów 

zamkniętych z oceną stanu sieci, a zwłaszcza ujawnienie ewentualnych dopływów bocznych. 
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Wobec powyższego, w  kwietniu 2022 roku odbyły się pierwsze prace w terenie, które niestety  

nie dały jednoznacznych wniosków. W maju 2022 roku pracownicy MPWiK  Spółka z o.o.                             

w Mysłowicach przystąpią do ponownej identyfikacji sieci. Ponadto, do właścicieli posesji,                   

przez które przepływa wskazany ciek wodny, wystosowano pismo o wyrażenie zgody na wejście na 

teren posesji, celem dokonania inwentaryzacji rowu oraz czynności identyfikacyjnych dopływów 

niepożądanych. Do złożonych przez Sekretarz Miasta Mysłowice wyjaśnień odniosła się skarżąca, 

która była obecna na posiedzeniu Komisji. 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w świetle złożonych wyjaśnień oraz na podstawie 

zgromadzonej dokumentacji, stwierdzili, iż działania, zmierzające do zbadania źródła i wyeliminowania 

zanieczyszczenia cieku wodnego zostały przez Prezydenta Miasta Mysłowice podjęte, jednak były one 

niewystarczające z uwagi na fakt, iż dotąd nie ustalono przyczyny zanieczyszczenia cieku wodnego, 

przepływającego przez posesję skarżącej. W ocenie członków Komisji, biorąc pod uwagę 

udokumentowane twierdzenia skarżącej należy przyznać, iż od zgłoszenia przez skarżącą                             

o zanieczyszczeniu wody płynącej przez teren jej posesji, działania Prezydenta Miasta Mysłowice były 

podejmowane, jednak ich intensyfikacja nastąpiła dopiero po złożeniu skargi. 

W wyniku rozpoznania przedmiotu skargi, przedstawionych wyjaśnień  Sekretarz  Miasta Mysłowice              

i skarżącej oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła 

rekomendować Radzie Miasta uznanie skargi Pani ... na nienależyte wykonywanie działań                        

przez  Prezydenta Miasta Mysłowice, za zasadną, w głosowaniu: 5 głosów „za” – jednogłośnie. 

Na sesji w dniu 26 maja 2022 r., po zapoznaniu się z przedmiotem skargi oraz rekomendacją Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Mysłowice dokonała rozstrzygnięcia w przedmiotowej 

sprawie, w głosowaniu: 

      

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

  

(-) radny Zbigniew Augustyn 
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