UCHWAŁA NR 1060/XXXVII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie skarg T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie
przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych
w rejonie ul. Tulipanów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2016r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. z 2016r. poz. 23 ze zm.) po rozpoznaniu skargi Rada Miejska
w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Oddala się jako niezasadne skargi T.B. z dnia 08.06.2017r. (data wpływu do urzędu) na bezczynność
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków
wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piasecznie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza

Id: CE168C4A-F445-474B-8D57-065086671EF0. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
W dniu 08.06.2017r. wpłynęły do tutejszego organu skargi skierowane przez Panią Teresę. B. do
Ministra Infrastruktury i Budownictwa i przekazane do rozpatrzenia według właściwości, z których
część dotyczy działania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Skarżąca stawia w nich zarzut
naruszenia stosunków wodnych w rejonie ul. Tulipanów na skutek dopuszczenia do niezgodnej z
prawem, jej zdaniem, inwestycji polegającej na budowie 7 domów segmentowych i podwyższenia
jezdni ulicy oraz braku działań naprawczych. Skargi w tej sprawie są składane od 20 lat i były
przedmiotem wielu postępowań administracyjnych prowadzonych zarówno przez Burmistrza MiG
Piaseczno jak i przez organy nadzoru budowlanego. Kwestia naruszenia stosunków wodnych
została ostatecznie rozstrzygnięta prawomocną decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego, który
oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
16.04.2015r. Wyrok NSA wpłynął w dniu 06.02.2017r. i stanowi potwierdzenie prawidłowości
działań organu I instancji w przedmiotowej sprawie. Należy przypomnieć, że sprawa wpływu
inwestycji budowlanych na naruszenie stosunków wodnych na działce skarżącej była przedmiotem
wielu uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie o oddaleniu skarg. Ostatnia została podjęta 22 marca
2017r. (Nr 908/XXXII/2017) a poprzednie uchwały: Nr 1075/XXXVII/2013 z 28.08.2013r. i Nr
86/VI/2011 dnia 23.03.2011r.
W istniejącym stanie prawnym nie ma podstaw do podjęcia nowego postępowania
administracyjnego i skargę należy oddalić jako bezzasadną.

Id: CE168C4A-F445-474B-8D57-065086671EF0. Podpisany

Strona 1

