
Projekt 

z dnia 

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z2014r. poz. 183, poz. 1195, 
z 2015 r. poz. 211, poz. 702), Rada Miasta Zgierza 

§ 1. 1. Skargę nr WO.1510.12.2015 pana uznaje się za bezzasadną. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi 
jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do 
przekazania skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

uchwala, co następuje: 
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Załącznik do uchwały 
Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 2015 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęła skarga pana dotycząca 
wykonanych prac w korycie rzeki Dzierżązna. 

Na posiedzeniu w dniu 21 września 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza rozpoznała skargę. 
Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Prezydenta Miasta Zgierza na piśmie w dniu 16 września br. 

ustalono co następuje: 

dnia 4 kwietnia 2014 roku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu zostało zlecone wykonanie prac 
polegających na wykonaniu prac ziemnych związanych z odmuleniem rowu deszczowego na odcinku 950 m 
bieżących na terenie obiektu „MALINKA", oraz Gminy Zgierz. 
Następnie dnia 22 kwietnia 2014 roku został sporządzony odbiór prac pomiędzy przedstawicielem 
Zamawiającego oraz przedstawicielem Wykonawcy, w którym nie stwierdzono żadnych wad oraz żadnych 
uzgodnień dotyczących ich ewentualnego usunięcia. Następnie w wyniku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych wykonane prace zostały zniweczone (silne ulewy). W związku z tym faktem Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zgierzu jako administrator obiektu w dniu 29 września 2014 roku podpisał umowę na 
wykonanie prac remontowych schodów na zbiorniku wodnym na G. W. „MALINKA", gdzie w § 1 tej umowy 
zakres prac został określony jako: na obiekcie „Dąbrówka - Malinka" gm. Zgierz. 
Po wykonaniu prac wynikających z w/w umowy został sporządzony protokół odbiorczy, w którym nie 
stwierdzono żadnych uwag. W tym miejscu istotnym jest, że przy odbiorze brali udział także przedstawiciele 
WZMiUW w Łodzi. 
W dniu 26 listopada 2014 roku Prezydenta Miasta Zgierza wysłała pismo do Departamentu Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w celu przedstawienia relacji z zakresu prac wynikającego z 
w/w umowy. 
Na podstawie decyzji nr GKm,7211/ /88 Urzędu Miejskiego w Zgierzu (decyzja aktualna na stan sprawy) 
wynika, że po stronie administratora, w tym przypadku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu 
spoczywa m. in. wykonywanie konserwacji koryta rzeki Dzierżąznej. 
Jednocześnie w/w decyzji wynika, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązany jest między innymi do 
ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i konserwacją budowali piętrzących oraz zbiornikach. 
Mając powyższe na uwadze z w/w decyzji wynika zakres niezbędnych prac, które powinien wykonywać 
administrator obiektu. 
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu miał prawo, a wręcz był zobowiązany 
do wykonania prac, które są przedmiotem skargi. Jednocześnie w tym miejscu działając w imieniu Prezydenta 
Miasta Zgierza pragnę poinformować, że prace prowadzone na wysokości przedmiotowej działki nr 233 w 
obrębie Dąbrówka Strumiany, gm. Zgierz na rzece Dzierżązna nie wymagały użycia sprzętu ciężkiego. 
Poruszony zarzut przez skarżącego poszerzenia rzeki jak również wniosek o przywrócenie koryta rzeki 
Dzierżązna znajdującej się w obrębie jego działki jest bezpodstawny, gdyż obecny stan faktyczny koryta rzeki 
jest efektem naturalnych zjawiska środowiska, a nie ingerencją ludzką. 
Na podstawie art. 10 ust. la Prawa wodnego, wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne wraz z 
morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, śródlądowe wody powierzchniowe płynące oraz wody 
podziemne stanowią własność Skarbu Państwa. W imieniu Skarbu Państwa, prawa właścicielskie w stosunku 
do tych wód sprawują organy i jednostki, wymienione w art. 11 Prawa wodnego, tj; minister właściwy do 
spraw gospodarki morskiej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektor parku narodowego oraz 
marszałek województwa. W związku z przytoczonymi przepisami należy uznać, że wszelkie sprawy związane 
ze szkodami wynikłymi z naturalnych przyczyn w/w wód ponosi Skarb Państwa. 
Podsumowując należy zauważyć, że wszelkie procedury z Wojewódzkim Zakładem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Łodzi były dokonane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza wydała opinię o bezzasadności skargi. 
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Wobec powyższego, Rada Miasta Zgierza, skargę, uznaje za bezzasadną. 

Rada Miasta Zgierza informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 
skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 Kpa, od której nie przysługuje żaden środek 
odwoławczy, ani środek zaskarżenia. Na podstawie art. 238 § 1 Kpa Rada Miasta Zgierza informuje o treści 
art. 239 § 1 Kpa, który stanowi, iż „w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 
za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego". 

P R Z E w ó r m i c z Ą C Y 
Rady M£$aZgierza 
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