
UCHWAŁA NR XVII.130.2020 
RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Przystajń, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji 
skarg, wniosków i petycji, uchwała co następuje: 

§ 1. Uznać petycję mieszkańca sołectwa Wrzosy dotyczącą funkcjonowania przydomowych oczyszczalni 
ścieków (wybudowanych w ramach „Programu kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej 
w południowej części gminy Przystajń”) za zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Przystajń do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przystajń. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Zbigniew Kmieć 
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Załącznik do uchwały Nr XVII.130.2020 

Rady Gminy Przystajń 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Uzasadnienie  

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków 

Komisja skarg, wniosków i petycji prowadząc postępowanie wyjaśniające (posiedzenia komisji:                    
17 i 24 lutego 2020 r. i 9 marca 2020 r.) zapoznała się z udostępnionymi  przez urząd  gminy                          
informacjami dotyczącymi funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków w tym m. in.: 

- wzorami deklaracji o przystąpieniu do projektu, umów wraz z aneksami zawartymi pomiędzy Gminą 
Przystajń, a właścicielami nieruchomości na których wybudowane są przydomowe oczyszczalnie        
ścieków; 

- procedurami dotyczącymi odbioru osadów od użytkowników oczyszczalni (ustna informacja przekazana 
przez pracownika); 

- instrukcjami obsługi i prawidłowego użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków - 2 wersje; 

- zestawieniem ilościowym wywozu osadów  (od maja do sierpnia 2019 r. - Oczyszczalnie ścieków                                
w Pankach, od września do grudnia 2019 r. Oczyszczalnia ścieków w Krzepicach), kserokopiami                    
faktur za utylizację osadów z Oczyszczalni ścieków w Pankach; 

- jednym protokołem pokontrolnym będącym wynikiem przeglądu gwarancyjnego dokonanego przez 
wykonawcę w okresie od września do grudnia 2019 r., w odniesieniu do wyników kontroli                         
w pozostałych przydomowych oczyszczalniach ścieków ogólne stwierdzenie pracownika urzędu 
„użytkownicy nie przestrzegają zasad użytkowania” i katalog najczęstszych uchybień. 

Komisja rozpatrując petycję i problemy sygnalizowane przez jej autora dotyczące  funkcjonowania 
systemu przydomowych oczyszczalni ścieków, prawidłowej eksploatacji oczyszczalni  potraktowała 
petycję jako przejaw zainteresowania  wykonywaniem zadań publicznych przez samorząd, troskę 
o mienie gminy. Ponadto sygnalizowane przez składającego petycję informacje dotyczące prawidłowego 
sposobu eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków znajdują potwierdzenie w wynikach przeglądu 
gwarancyjnego. 

W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnej dokumentacji i rozmów z pracownikiem urzędu gminy 
komisja stwierdza: 

- brak indywidualnych „kartotek” przydomowych oczyszczalni ścieków w urzędzie gminy (m.in.: daty 
wywozu osadów, naprawy gwarancyjne, uszkodzenia, konserwacja, wyniki kontroli, protokoły przeglądów); 

- brak dzienników użytkownika przydomowych oczyszczalni ścieków; 

- brak potwierdzonego zapoznania się z instrukcją usuwania - wybierania osadu przez firmy                        
zajmujące się wywozem osadu; 

- brak właściwej współpracy pomiędzy właścicielem przydomowych oczyszczalni ścieków, a ich                     
użytkownikami, w tym terminowe usuwanie osadu (19 przypadków samodzielnego wywiezienia                    
osadu przez użytkowników). 

Usunięcie wyżej wymienionych uchybień, zdaniem komisji, dałoby możliwość lepszej kontroli                    
i monitoringu użytkowania  przydomowych  oczyszczalni ścieków, a przez to właściwej ich                               
eksploatacji. 

Rada Gminy Przystajń wnioskuje do Wójta Gminy Przystajń o niezwłoczne podjęcie działań                   
w celu poprawy funkcjonowania systemu przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością 
gminy.
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