
                                                                                                                           
Uchwała Nr 152/XXXIV/06
Rady Gminy w Radominie

z dnia  28 lutego 2006 r.

w sprawie:  uznania skargi  Pana Wiesława Bolewskiego na działalność Wójta  Gminy Radomin za 
bezzasadną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 
78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

Rada Gminy w Radominie
uchwala, co następuje:

§ 1 Uznaje się skargę Pana Wiesława Bolewskiego z dnia 05 stycznia 2006r., na działalność 
Wójta Gminy Radomin, za bezzasadną.

§ 2 Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Radominie.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Rada Gminy w Radominie Radomin, dnia 28 luty 2006r.

Pan
Wiesław Bolewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 
78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2006r.  Pana skargi na działalność 
Wójta Gminy Radomin, skargę uznano za bezzasadną.

Uzasadnienie

W  dniu  12  stycznia  2006r.   za  pośrednictwem  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Toruniu  wpłynęła 
przekazana według właściwości do Rady Gminy w Radominie skarga Pana Wiesława Bolewskiego, 
na działalność Wójta Gminy Radomin. Przedmiotem skargi była odmowa podłączenia gospodarstwa 
rolnego skarżącego do sieci wodociągowej biegnącej we wsi Dulsk. 
Skarżący pismem z dnia 20 września 2005 r. zwrócił się do Wójta Gminy Radomin o podłączenie 
jego nieruchomości do sieci wodociągu  wiejskiego we wsi Dulsk. W dniu 25 października 2005 r. 
Wójt Gminy Radomin wystosował pismo informujące o możliwości podłączenia nieruchomości do 
sieci,  w  terminie  do  końca  I  półrocza  2006r.,  po  uprzednim  wykonaniu  projektu  i  uzyskaniem 
stosownych zezwoleń w  tej  kwestii.  Jednocześnie warunkiem podłączenia nieruchomości do sieci 
było poniesienie przez skarżącego części kosztów w wysokości 30 % szacowanych ogólnych kosztów 
wykonania inwestycji. Z uwagi na  dużą odległość  gospodarstwa skarżącego od najbliższej istniejącej 
sieci wodociągowej we wsi Dulsk tj. około 800 mb, szacowany koszt wynosił 30.000 zł. obliczony 
przy uwzględnieniu kosztów 1mb instalacji wraz z kosztami przygotowania inwestycji  realizowanych 
na terenie Gminy Radomin.

Skarżący  podniósł,  że  propozycja  zawarta  w  piśmie  Wójta  Gminy  Radomin  odbiega  od 
kosztów do poniesienia, których zobligowani byli inni mieszkańcy Gminy.

Stosownie  do  postanowień  art.  15  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  o  zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci oraz 
studni  wodomierzowej,  pomieszczenia  przewidzianego  do  lokalizacji  wodomierza  głównego  i 
urządzenia  pomiarowego  zapewnia  na  własny  koszt  osoba  ubiegająca  się  o  przyłączenie 
nieruchomości  do  sieci.  Mając  na  uwadze,  że  art.  3  cytowanej  ustawy  stanowi,  że  zbiorowe 
zaopatrzenie  w wodę jest  zadaniem własnym gminy, przyłączenie  gospodarstw rolnych w Gminie 
Radomin realizowane jest z udziałem środków Gminy. Właściciele gospodarstw rolnych zobowiązani 
są jedynie do ponoszenia kosztów części inwestycji. 

Skarżący w 1994 r. otrzymał od Gminy Radomin dotację w kwocie 11.000.000 ówczesnych 
złotych,  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  budowy  wodociągu  zagrodowego  (zamontowanie 
pompy  głębinowej,  hydroforu  i   doprowadzenie  instalacji  do  budynków).  We  wniosku  o 
dofinansowanie  skarżący  poinformował,  że  nie  będzie  mógł   uczestniczyć  w  wodociągowaniu 
zbiorowym, z uwagi na zbyt dużą odległość gospodarstwa od pozostałych nieruchomości  objętych 
siecią  wodociągową.  Kwota  przyznanej  dotacji,  odpowiadała  wtedy  wartości  30  %  przeciętnego 
udziału w inwestycjach wodociągowych prowadzonych na terenie Gminy Radomin  w roku 1993 i 
1994.

Nadto,  należy zwrócić uwagę, że skarżący  został poinformowany o możliwości ubiegania się 
o środki pomocowe  Unii Europejskiej  w Powiatowym Biurze ARiMR w Gołubiu-Dobrzyniu , co 
również, zdaniem skarżącego, jest dla niego korzystniejsze. 

Mając  zatem na uwadze, że Gmina Radomin partycypowała  już w kosztach związanych z 
przyłączeniem  gospodarstwa  skarżącego  do  wody  oraz  z  uwagi  na  obecny   koszt  realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej wynikający ze 



znacznej  odległości  gospodarstwa  skarżącego  od  sieci  wodociągowej,  skargę  należy  uznać  za 
bezzasadną. 


