
UCHWAŁA NR XVI/127/2016
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 
roku poz. 446/,  w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego /Dz.U. z 2016 roku poz. 23/ oraz po zapoznaniu się z wynikami badania skargi 
przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną  Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. 

Stwierdza się, że wniesiona skarga na działalność Wójta Gminy Rudniki przez  mieszkańców wsi 
Dalachów  w sprawie częstotliwości  pobierania i badania próbek z przydomowych oczyszczalni ścieków jest 
bezzasadna.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gładysz
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UZASADNIENIE

Mieszkańcy Dalachowa wystąpili do Ministra Środowiska z wnioskiem dotyczącym częstotliwości
pobierania próbek z przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalachów.

Ministerstwo Środowiska pismem DZW-II.0521.2.2016.ES z dnia 8 lipca 2016 roku sprawę
przekazało do Wojewody Opolskiego, który następnie skargę przekazał do Rady Gminy /pismo
NK.IV.1411.43.2016.AW z dnia 18 lipca 2016 roku/.
Skarga wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 21 lipca 2016 roku.
Skargę przekazano Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudniki celem przeprowadzenia
postepowania w sprawie.
Po analizie sprawy stwierdzono, że działania Wójta Gminy Rudniki są zgodne z prawem i
przepisami ustawy Prawo wodne.
Miejscowość Dalachów od 2012 roku należy do aglomeracji ściekowej „Praszka”.
Do czasu wydania rozporzadzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopda 2014 roku nie miało
znaczenia czy oczyszczalnia przydomowa zlokalizowana jest na obszarze aglomeracji ściekowej
czy poza aglomeracją. Warunki wprowadzania ścieków do gruntu były jednakowe. Od 1 stycznia
br., zgodnie z rozporządzeniem obowiązują nowe wymagania dla ścieków pochodzących z
oczyszczalni. Rozporządzenie określa również częstotliwość pobierania próbek ścieków.

W związku z powyższym skarga jest bezzasadna.
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