
UCHWAŁA NR XIX/118/2020 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie uznania za nieuzasadnioną skargę na Wójta Gminy Rybczewice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. 
poz. 713) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 
z 2020 r., poz. 256 ) Rada Gminy Rybczewice, po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję ds. Skarg, 
Wniosków i Petycji, uchwala co następuje : 

§ 1. Uznaje się skargę na Wójta Gminy Rybczewice za nieuzasadnioną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice 

 
 

Lech Miściur 
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UZASADNIENIE

Do Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice wpłynęło pismo Inspekcji Ochrony

Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przekazujące do

rozpatrzenia skargę według kompetencji określonych w art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2020 poz. 256). Skarga dotyczyła

nierzetelnego przeprowadzenia kontroli na działce sąsiada w związku z interwencją Skarżącej na

uciążliwości zapachowe z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji badająca sprawę w dniu 18.12.2020 r. rozpatrzyła

zarzuty zawarte w skardze i wysłuchała wyjaśnień podinspektora ds. odpadów komunalnych, który

prowadził sprawę oraz Sekretarza Gminy.

Skarga na nieprzyjemny zapach wydobywający się z przydomowej oczyszczalni ścieków

zlokalizowanej na działce sąsiada, Skarżąca złożyła w Urzędzie Gminy Rybczewice w dniu 17 lipca

2020 r. W dniu 19 sierpnia 2020 r. przeprowadzona została kontrola na skarżonej nieruchomości

przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Rybczewice. Kontrola obejmowała zakresem

realizację obowiązku wynikającego z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) tj. wyposażenia

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię

ścieków ( na terenie gminy Rybczewice nie ma sieci kanalizacyjnej).

Przeprowadzona kontrola nie wykazała naruszeń przepisów wyżej wskazanych. Ścieki z

budynku mieszkalnego są odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem

rozsączającym. Regularnie stosowany jest preparat MICROBEC ULTRA ( raz w tygodniu zgodnie z

zaleceniami producenta). Sprawdzono dokumenty z wywozu osadów ( faktury) oraz sposób

wentylacji oczyszczalni ( wentylacja jest wyprowadzona ponad dach budynku). Wykonano

dokumentacje fotograficzną potwierdzającą ustalenia kontroli. Podczas oględzin instalacji nie

stwierdzono nieprzyjemnego zapachu.

Przydomowa oczyszczalnia została wybudowana przez gminę Rybczewice w 2015 r. ramach

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską na podstawie zgłoszenia do Starosty

Świdnickiego, na które nie wniesiono sprzeciwu. Na etapie budowy gmina zapewniła nadzór

inwestorski sprawowany przez inspektora nadzoru budowlanego w branży sanitarnej.

Organ administracji ingeruje jedynie na podstawie upoważnienia ustawowego bądź w

przypadku wystąpienia zagrożenia, natomiast sprawy sporne o charakterze cywilnym pozostają do
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rozstrzygnięcia przez sądy powszechne. Nie jest kompetencją gminy dokonywanie pomiarów

emisji substancji o nieprzyjemnym zapachu do powietrza, ustalania ich poziomu oraz stwierdzenia

przekroczeń. Wójt sprawuje nadzór nad realizacja obowiązku wyposażenia nieruchomości w

urządzenie do oczyszczania ścieków bytowych i w tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższym Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła jednogłośnie, że

zarzut odnośnie działań Wójta Gminy Rybczewice należy uznać za bezzasadny.

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice

Lech Miściur
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