Podpisany przez:
Michal Mlotek
dnia 27 września 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/424/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Prezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.),
w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 237 §4 w zw. z art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491 ze. zm.), w związku z § 39 ust 1 pkt.1 oraz 39d ust. 4 uchwały nr
XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy zmienioną uchwałą nr
XVII/180/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Państwa M. i I. N. z dnia 13 sierpnia 2021 roku na działalność Prezesa Iławskich Wodociągów
sp. z o.o. dotyczącej wydania pozwolenia na budowę drugiego przyłącza do miejskiego wodociągu sąsiedniej nieruchomości
przez skarżących, uznaje skargę jako bezzasadną.
2. Podstawę stanowiska Rady Miejskiej określa uzasadnienie do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek

Id: 10F909EB-4401-42A6-86E8-662CD81A479D. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Dnia 16 sierpnia br. do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynęła skarga z dnia 13 sierpnia 2021 r. Państwa M. i l. N.
na działalność Prezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o. dotycząca wydania pozwolenia na budowę drugiego przyłącza do
miejskiego wodociągu do sąsiedniej nieruchomości. Pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. Wojewoda przekazał zgodnie
z właściwością powyższą skargę do zbadania Radzie Miejskiej w Iławie.
Stosownie z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2021 r.
poz.735, 1491 ze zm.), organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników
gminnych jednostek jest rada miejska.
W związku z obowiązującą procedurą rozpatrywania skarg i problematyką, na Sesji w dniu 30 sierpnia 2021 r. radni
uchwałą nr XXXV/412/2021 r. przekazali niniejszą sprawę do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która
otrzymała upoważnienie do przygotowania projektu rozstrzygnięcia skargi i przedłożenia go Radzie Miejskiej.
Wymieniona wyżej uchwała, zawiera zapis dotyczący niemożliwości załatwienia skargi w terminie miesiąca,
wyznaczając jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) nowy termin jej załatwienia na dzień 30 września 2021 r.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w toku rozpatrywania skargi na posiedzeniu w dniu 8 września br. zapoznała się z jej
treścią, z dokumentacją i wyjaśnieniami przedstawionymi przez Prezesa oraz Kierownika z Iławskich Wodociągów, którzy
obszernie odnieśli się do skargi i złożyli stosowne wyjaśnienia:
Zadaniem, spółki jest między innymi zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków zgodnie z ustawą z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Iławskie Wodociągi dokonały ustawowego obowiązku, czyli wydania warunków technicznych wykonania nowego
przyłącza dla mieszkańca Iławy (odbiorcy), który chciał sobie zmodernizować istniejące od 2003 roku przyłącze.
Wodociągi nie mają obowiązku informowania o tym fakcie sąsiadów. Z uzgodnionymi warunkami technicznymi inwestor,
zgłasza się do uprawnionego projektanta, następnie po wykonaniu projektu, inwestor zgłasza się do Wodociągów
o sprawdzenie na zgodność sporządzonego projektu z warunkami technicznymi. Na tym etapie kończy się rola
Wodociągów. Inwestor zgłosił się do właściciela, czyli Gminy Miejskiej Iława o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i z
niewiadomych dla wodociągów przyczyn wycofał się z prowadzenia dalszej procedury.
Spółka Iławskie Wodociągi wyjaśniła, że stosownie do zapisów art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17), w związku ze złożonym pisemnym
wnioskiem podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, w terminie wymaganym przepisami, była zobowiązana
wydać warunki technicznego przyłączenia się do sieci. Po otrzymaniu w/w warunków technicznych podmiot ubiegający się
o przyłączenie winien sporządzić plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), uwzględniając warunki przyłączenia do sieci wydane przez Spółkę. Złożony plan
sytuacyjny uzgadnia Spółka, z wydanymi warunkami technicznymi. Prawidłowo wykonany plan sytuacyjny upoważnia
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do
wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem. Do dnia dzisiejszego nie został
złożony do uzgodnienia plan sytuacyjny osoby ubiegającej się o przyłączenie.
Członkowie komisji nie mieli możliwości wysłuchania opinii osób skarżących.
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w toku przeprowadzonego postępowania ustaliła, że skarżący nie wykazali żadnych
okoliczności, które obciążały by działalność Prezesa Iławskich Wodociągów W ocenie komisji Prezes Iławskich
Wodociągów działał w ww. sprawach zgodnie z posiadanymi kompetencjami, nie naruszając prawa.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności członkowie komisji jednogłośnie podjęli decyzję o bezzasadności wniesionej
skargi z powodu braku podstaw, a także z powodu braku kontynuacji modernizacji przywołanego wyżej przyłącza.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej w Iławie uznanie wniesionej
skargi jako bezzasadnej.
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