
UCHWAŁA NR LXIII/481/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi Pana H.W. z dnia 17 września 2021 roku na działalność 

Wójta Gminy Kosakowo  

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3 oraz art. 238 § 1 

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo,  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę Pana H.W. z dnia 17 września 2021 roku, 

przekazaną  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku pismem z dnia                        

29 października 2021 roku o sygn. 11308/2021, na działalność Wójta Gminy Kosakowo,                    

z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                    

                      

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr LXIII/481/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                 

w dniach 26 listopada 2021 roku oraz 9 grudnia 2021 roku rozpatrywała złożoną przez 

Skarżącego skargę przekazaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 

pismem z dnia 29 października 2021 roku 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z pismem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku o sygn. 11308/2021 z dnia 29 października 2021 roku, które 

wpłynęło do Urzędu Gminy Kosakowo w dniu 5 listopada 2021 roku a do Biura Rady Gminy 

w dniu 15 listopada 2021 roku oraz załączoną skargą, ustaliła przedmiot skargi który dotyczył 

roszczenia od gminy stu tysięcy złotych za bezumowne korzystanie z wybudowanego                    

ze środków własnych Skarżącego sieci wodociągowej na działkach w Kosakowie ujętych                 

w Decyzji o pozwoleniu na budowę z 1998 rok.  

W związku z powyższym członkowie komisji, na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku, 

wystąpili do Wójta Gminy Kosakowo, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy,                

o przedłożenie komisji wyjaśnień związanych z zarzutami zawartymi w skardze o sygnaturze 

11308/2021 z 5 listopada 2021 roku dotyczącego zasadności roszczenia od Gminy Kosakowo 

stu tysięcy zł za bezumowne korzystanie z wybudowanego ze środków własnych przez 

Skarżącego sieci wodociągowej na działkach w Kosakowie ujętych w Decyzji o pozwoleniu 

na budowę z 1998 roku.  

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2021 roju członkowie komisji zapoznali się                      

z przedłożonymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Kosakowo zawartymi w pismach z dnia                    

7 grudnia 2021 roku i 8 grudnia 2021 roku oraz ustalili co następuje:   

- Skarżący został kilkakrotnie poinformowany, że sprawy dotyczące wykupu sieci wod-kan 

prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Spółka z o.o. z siedzibą w Kosakowie 

(dalej PUK PEKO).  

 PUK PEKO, pismem L.dz.672/2020 z dnia 27.10.2020 r. poinformowało Skarżącego                     

o procedurze wykupu sieci wodociągowej oraz jakie są dokumenty obowiązany jest złożyć 

zainteresowany. Wg informacji przekazanych przez PUK PEKO Dokumenty, niezbędne do 

wykupu sieci, do chwili obecnej nie zostały dostarczone przez Skarżącego co uniemożliwia 

realizację wykupu.  



Jednocześnie, z informacji zawartych w w/w piśmie wynika, że sieć budowana była                      

z pieniędzy zebranych od użytkowników działek. Budowana sieć nie została zgłoszona                   

do odbioru właściwym organom. Przyłącza do działek zostały zalegalizowane przez organ 

nadzoru budowlanego – po uregulowaniu kar za samowolne włączenie się do sieci. PUK 

PEKO uruchomiło sieć dostarczając wodę – na interwencję i wnioski osób, które się na tę sieć 

składały oraz osób, które swoje przyłącza zalegalizowały.  

Dostarczenie wody użytkownikom działek stało się koniecznością, pomimo, że sieć nie 

została dokumentacyjnie zakończona. Użytkowników działek nie można pozbawić dostępu do 

wody bieżącej; 

- w kwestii bezumownego korzystania z sieci wodociągowej w obrębie ulicy Skalniakowej, 

Aksamitnej i Goździkowej w Kosakowie Skarżący nie wystąpił o zawarcie stosownej umowy 

z gestorem sieci. Przyłącza do przedmiotowej sieci zostały zalegalizowane                                  

przez użytkowników działek, a PUK PEKO, ma obowiązek dostawy wody do mieszkańców 

co wynika z zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. 

W związku z powyższym,  rozpatrując przedmiotową skargę, komisja nie potwierdziła 

zarzutu stawianego wobec Wójta Gminy Kosakowo uznając skargę za bezzasadną. 

 

 

W odniesieniu do powyższego Rada Gminy Kosakowo uznaje ww. skargę                             

za bezzasadną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

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. (art. 239 § 1 kpa). 


