
UCHWAŁA NR XLII/346/18
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta złożonej przez Państwa (dane nie podlegające udostępnianiu 
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej) dotyczącej funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Stałych, Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym powiadomienie skarżących o sposobie rozpatrzenia skargi, wraz 
z uzasadnieniem stanowiska Rady Gminy powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Uzasadnienie

Państwo (dane nie podlegające udostępnianiu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej) pismem z dnia 6 sierpnia 2018 roku (data wpływu do
urzędu gminy 16 sierpnia 2018 roku) złożyli skargę na działalność Wójta podnosząc w niej
zaniedbania w zakresie funkcjonowania oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Krupskim
Młynie przy ulicy Tarnogórskiej, która ich zdaniem poprzez niewłaściwą eksploatację stała
się uciążliwa dla mieszkańców i jest zagrożeniem dla środowiska.
W skardze zarzucili także nie liczenie się ze zdaniem i opinią mieszkańców domów
zlokalizowanych w jej pobliżu.

Po zapoznaniu się ze złożoną skargą i złożonymi wyjaśnieniami przez Wójta Gminy
Rada Gminy ustaliła że:
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Krupskim Młynie przy ul. Tarnogórskiej przyjmuje
i oczyszcza ścieki komunalne spływające z terenu miejscowości Krupski Młyn za
pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej.
W trakcie modernizacji, która zakończyła się w 2013 roku zostały przeprowadzone prace
obejmujące budowę nowych obiektów ale również przeprowadzono unowocześnienie starej
części oczyszczalni w zakresie technicznej i technologicznej. Celem modernizacji było
stworzenie w pełni funkcjonalnego obiektu spełniającego wymogi ochrony środowiska.
Bieżącą eksploatacją oczyszczalni zajmuje się wykwalifikowany personel Przedsiębiorstwa
Wodociągowego i Kanalizacyjnego z Tarnowskich Gór.
Gmina Krupski Młyn wraz z eksploatatorem dokłada wszelkich starań aby bieżąca
eksploatacja technologiczna oraz stan techniczny obiektów pozostawały na jak najwyższym
poziomie i nie stanowiły ryzyka powstawania uciążliwości lub zagrożenia dla środowiska.
W tym celu prowadzone są systematyczne przeglądy budowlane i techniczne, bieżące
przeglądy urządzeń zamontowanych w ciągach technologicznych oczyszczalni, które w razie
potrzeby są remontowane bądź wymieniane na nowe.
W ostatnim roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących uciążliwości zapachowej
oczyszczalnią zlokalizowaną w Krupskim Młynie.
Niezależnie od tego na bieżąco prowadzone są kontrole pracy oczyszczalni, które odbywają
się o różnych porach dnia a także w dni wolne od pracy. Kontrole wykonywane są zarówno
przez pracowników tutejszego urzędu gminy oraz niezależnie przez technologa
oddelegowanego przez eksploatatora tj. PWiK Tarnowskie Góry.
Bezpośrednio po złożeniu skargi dodatkowo kilka razy została przeprowadzona przez
pracowników Gminy wizja na terenie tej oczyszczalni gdzie nie stwierdzono jakichkolwiek
uciążliwości spowodowanych bieżącą jej pracą.
Eksploatacja oczyszczalni odbywa się płynnie pod nadzorem wykwalifikowanych
pracowników, procesy technologiczne przebiegają zgodnie z wytycznymi projektowymi
i eksploatacyjnymi a odpady zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bezzasadny jest więc zarzut skarżących o złej eksploatacji i uciążliwości oczyszczalni dla
sąsiadujących z nią domów mieszkalnych.
Zdaniem Rady Gminy bezpodstawny jest także zarzut skarżących, iż Wójt Gminy Krupski
Młyn w zakresie gospodarki ściekowej nie liczy się ze zdaniem i opinią mieszkańców.
Informację dotycząca planów uregulowania gospodarki ściekowej w Gminie Krupski Młyn
przedstawiana bowiem była przez Wójta wiele razy zarówno na posiedzeniach Komisji
Stałych Rady (20.09.2016 i 18.10.2016) jak i na Sesjach Rady Gminy Krupski Młyn jakie
odbyły się 27.09.2016 i 25.10.2016 roku.
W obradach uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy wszystkich miejscowości Gminy
a także pracownicy merytoryczni Urzędu, projektanci oraz eksperci z dziedziny gospodarki
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ściekowej.
W trakcie dyskusji Wójt i zaproszeni eksperci szczegółowo nakreślili zakres wariantów
rozwiązania problematyki gospodarki wodno-ściekowej zarówno w całej Gminie jak
i miejscowości Krupski Młyn. Omówiono także zastrzeżenia do poszczególnych zakresów
wariantowych a także przeanalizowano wątpliwości mieszkańców oraz radnych.
Podstawą dyskusji była sporządzona przez firmę projektową wariantowa analiza techniczno-
ekonomiczna oraz kompletna dokumentacja projektowo–kosztorysowa dotycząca
uregulowania gospodarki ściekowej w rejonie ulic Świerczewskiego, Mickiewicza, Głównej
i 1 Maja w Krupskim Młynie oraz w miejscowościach Ziętek i Potępa.
W dokumentacji techniczno–ekonomicznej gospodarki ściekowej dla Gminy Krupski Młyn
zaprezentowane zostały trzy warianty, z których po Rada Gminy w imiennym głosowaniu
Radni większością głosów opowiedziała się za ewentualnością zakładającą odprowadzanie
ścieków z Krupskiego Młyna, Ziętka i Potępy do oczyszczalni ścieków przy ulicy
Tarnogórskiej w Krupskim Młynie, która po wdrożeniu zaleceń ekspertów i zastosowaniu
uzupełniających elementów technologicznych stanie się podstawowym elementem gminnego
systemu oczyszczania ścieków.
Biorąc pod uwagę w/w okoliczności Rada Gminy Krupski Młyn stwierdza, że skarga jest
bezzasadna.
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