
Projekt 

Uchwała Nr …./…./2020 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykonanie przepustu odwadniającego działkę 

położoną w Jurkowicach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 241 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Nie uwzględnia się wniosku Pana A. K. w przedmiocie wykonania przepustu 

w celu odwodnienia działki położonej w Jurkowicach. 

2. Uzasadnienie do nieuwzględnienia wniosku określa załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opatowie 

do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Opatowie 

 

              ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 



                                                                                         Załącznik  

do Uchwały Nr …./…./2020 

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Opatowie 

                                                                                                                      z dnia 30czerwca 2020 roku 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 18 lutego 2020 r. do Rady Miejskiej w Opatowie wpłynął wniosek 

wystosowany przez Pana A. K. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie 

spowodowania wykonania przepustu w celu odwodnienia Jego działki położonej 

w Jurkowicach. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie odbyła 

trzy spotkania w celu rozpatrzenia wniosku na posiedzeniach w dniu 05 marca 

2020r., 05 maja 2020 r. oraz 03 czerwca 2020 r. Rozpoznanie przedmiotowego 

wniosku było utrudnione ze względu na wprowadzone obostrzenia w związku z 

epidemią COVID-19. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 18 lutego 2020 r., 

informacją ustną złożoną przez Pana A. K. w dniu 05 marca 2020 r. oraz 

wyjaśnieniami złożonymi przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, 

Pana Marcina Słapka i oświadczeniem z dnia 28 maja 2020 r. wydanym przez 

właścicieli działki, na którą miały by być odprowadzone wody opadowe z działki 

Pana A. K., wydała negatywną opinię w sprawie przedmiotowego wniosku. 

Komisja uznała niniejszy wniosek za bezzasadny ze względu na aktualny 

stan prawny działek omówionych we wniosku Pana A. K. tj. odprowadzenie wody 

przepustem z działki wnioskującego na działkę po drugiej stronie drogi 

wymagałoby zgody właściciela niniejszej działki. Wybudowanie powyższego 

przepustu bez zgody właściciela działki, na którą miałaby być odprowadzana 

woda opadowa naraziłaby Gminę Opatów na ewentualne konsekwencje prawne 

spowodowane roszczeniami właściciela działki. W oświadczeniu z dnia 28 maja 

2020 r. Państwo R., właściciele działki, na którą chce odprowadzić wody 

opadowe Pan A. K. jednoznacznie wypowiedzieli się, że nie wyrażają zgody 

na takie rozwiązanie. 

Należy także nadmienić, że pismem z dnia 02 lipca 2019 r. znak: IMK-

V.7234.31.2019 zaproponowano Panu A. K., w odpowiedzi na wniosek z dnia  

19 czerwca 2019 r. skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  

o wykonanie przepustu odwadniającego inne rozwiązanie dotyczące 

zniwelowania problemu nadmiernego gromadzenia się wody na działce  

w Jurkowicach poprzez wykonanie rowu odparowującego wzdłuż drogi na 

szerokości tej działki. Pan A. K. nie skorzystał z tej propozycji, po czym złożył 

skargę do Rady Miejskiej w Opatowie w dniu 08 sierpnia 2019 r. na działalność 



Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie nieuwzględnienia wniosku z dnia  

19 czerwca 2019 r. o wykonanie przepustu odwadniającego z jego działki. Rada 

Miejska w Opatowie Uchwałą Nr XIV/120/2019 z dnia 16 września 2019 r. 

uznała niniejszą skargę za niezasadną. 

Mając powyższe na względzie Rada Miejska w Opatowie po zasięgnięciu 

opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie 

nie uwzględnia wniosku w przedmiocie wykonania przepustu, w celu 

odwodnienia działki położonej w Jurkowicach. 

Rada Miejska w Opatowie rozpatrzyła niniejszy wniosek w oparciu o art. 

18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z dyspozycją art. 18b 

ust. 1. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 


