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 Pan Mieczysław Rodzinka  złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Krośnie skargę na opieszałe działanie Gminy, które w jego ocenie związana jest z 

przewlekłym i naruszającym interes skarżącego rozpoznaniem sprawy naruszenia 

stosunków wodnych ze szkodą dla jego gruntu . 

 Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w 

dniu 9 pażdziernika 2009 roku  z udziałem Burmistrza Gminy i pracowników zajmujących 

się sprawą skarżącego , ustaliła : 
 

 Po dokonaniu analizy przedłożonych przez skarżącego dokumentów i wysłuchaniu 

dodatkowych wyjaśnień Komisja Rewizyjna podtrzymała swoje stanowisko zawarte w 

uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII / 319 / 09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. Zaproponowała 

równocześnie Burmistrzowi Gminy , aby złożył Mieczysławowi Rodzince ofertę wykupu 

części spornej działki przez Gminę co pozwoliłoby wybudować na tej działce drogę gminną 

wraz  z wykopaniem rowów odprowadzających wody opadowe. 

 W dniu 4 grudnia 2009 r. Komisja Rewizyjna odbyła kolejne posiedzenie zapoznając 

się z całością zgromadzonej w tej sprawie korespondencji oraz informacją radcy prawnego 

Bożeny Zajdel dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stosunków 

wodnych na gruncie.  

 W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / Dz.U. z 2005 r. 

Nr 239, poz. 2019  z póż. zm / właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie , 

a zwłaszcza kierunku odpływu ze żródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nie może też 

odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Jeżeli spowodowane przez właściciela 

gruntu, zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, 

burmistrz , prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi gruntu 

przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. 

 Skarżący pismem z dnia 21 sierpnia 2008 roku zwrócił się z prośbą do Urzędu 

Gminy w Rymanowie o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania odprowadzania 

wód opadowych przez Zofię i Józefa Rodzinków na jego posesje. W odpowiedzi na pismo – 

prośbę przeprowadzono wizję terenową  na działce Zofii i Józefa Rodzinków zam. w 

Głębokiem nr 268 celem sprawdzenia zasadności skargi złożonej przez Mieczysława 

Rodzinkę. 

Pismem z dnia 10.09. 2008 r. znak : ROŚ-6214/321/08 wezwano Zofię i Józefa Rodzinków 

do likwidacji rowka od rynny dachowej budynku mieszkalnego jak również rowka 

odprowadzającego wody opadowe z rynny dachowej starego drewnianego budynku. 

Pismo w tej sprawie do wiadomości otrzymał Mieczysław Rodzinka. 

 Mieczysław Rodzinka nie zgłaszał do Urzędu Gminy w Rymanowie , że Zofia i Józef 

Rodzinkowie nie wykonali zobowiązań wynikających z notatki podpisanej przez Zofię 

Rodzinkę w dniu 10.09. 2008 r. i pisma z którego wynika terminowy obowiązek wykonania 

ustaleń.  

 Mieczysław Rodzinka dopiero pismem z dnia 03.06.2009 r. poinformował 

Burmistrza Gminy o niewywiązaniu się przez Zofię i Józefa Rodzinków z wszystkich 
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zobowiązań o których mowa powyżej, stąd 16.06. 2009 r. ponownie wezwano pismem 

ROŚ-6214/30/09 Zofię i Józefa Rodzinków do wykonania czynności wynikających z ugody 

zawartej i podpisanej przez ww. z żoną Mieczysława Rodzinki 15 września 1998 r. spisanej 

przez Urząd Rejonowy w Krośnie oraz notatki podpisanej przez Zofię Rodzinkę w dniu 

10.09. 2008 roku. 

 Pisma kierowane z Urzędu Gminy w Rymanowie do Zofii i Józefa Rodzinków , z 

jednoczesnym powiadamianiem Mieczysława Rodzinki , miały na celu załatwienie sporu w 

sposób polubowny – w/w są dla siebie najbliższą rodziną. 

Zofia i Józef Rodzinkowie chcąc załatwić ostatecznie sprawę odprowadzania wód z terenu 

swojej posesji w dniu 29.06. 2009 r. złożyli wniosek do Burmistrza Gminy o wyrażenie  

zgody na odprowadzanie wód opadowych do rowu przy drodze gminnej. 

 Burmistrz Gminy Rymanów rozpisał w przedmiotowej sprawie rozprawę 

administracyjną w terenie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron na dzień 30.09. 

2009 roku. 

Z rozprawy administracyjnej w terenie sporządzono protokoły zeznań. Strony postępowania 

zostały powtórnie wezwane na dzień 27. 10. 2009 r. w celu ich uzupełnienia. 

 Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału oraz mając na względzie 

pisemną odmowę sprzedaży przez Mieczysława Rodzinkę części działki nr 1460/1 na rzecz 

Gminy Rymanów z dnia 2.12.2009 r. celem polubownego rozwiązania problemu pomiędzy 

Zofią i Józefem Rodzinką, a Mieczysławem Rodzinką , Burmistrz Gminy Rymanów w dniu 

29 grudnia 2009 r. wydał w tej sprawie stosowną decyzję administracyjną. 
 

 W związku z wydaniem decyzji przez Burmistrza Gminy Rymanów i toczącym się 

postępowaniem w Sądzie Rejonowym w Krośnie w sprawie  służebności przejazdu skargę 

uznaje się za niezasadną . 
 

 

 

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

        Michał Chentosz 

 


