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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0971/2009, którą złożyli Angela i William Flanagan (Wielka 
Brytania), w sprawie zagrożenia dla zdrowia powodowanego przez wadliwy 
system kanalizacji oraz odmowy podjęcia działań przez władze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają sprzeciw w związku z tym, że władze gminne zatwierdziły 
w oczywisty sposób wadliwy system kanalizacji, który, jak utrzymują, stanowi zagrożenie dla 
zdrowia publicznego, ponieważ powoduje zanieczyszczenie pobliskiego źródła. W świetle 
niesatysfakcjonującej odpowiedzi na ich skargi i protesty kierowane do różnych organów, 
w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich, szkockich władz i komisji petycji szkockiego 
parlamentu, składający petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie 
pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W przedmiotowej petycji, złożonej przez właścicieli domu w gminie Auchterarder w Szkocji, 
podejmuje się kwestię domniemanego zaniedbania obowiązków przez szkockie władze 
lokalne i regionalne, a także organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń na budowę oraz 
organy nadzoru. W petycji sformułowano żądanie rekompensaty za szkody i koszty 
poniesione ze względu na takie domniemane zaniedbanie.
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Spór dotyczy domowego systemu kanalizacji obsługującego trzy domy oraz skażonej studni 
z wodą pitną. Choć nie zarzuca się żadnego naruszenia prawa środowiskowego UE, nie 
istnieje też prawodawstwo unijne1 dotyczące indywidualnego zaopatrzenia w wodę lub 
systemu odprowadzania ścieków dla trzech indywidualnych domów. Kwestie te należą do 
kompetencji władz krajowych i przez te władze powinny być rozpatrywane.

W odniesieniu do zarzutów dotyczących dostępu do sądów w związku z rekompensatą za 
szkody Komisja zaznacza, że kwestie te nie są objęte prawodawstwem UE i wchodzą 
w zakres uprawnień krajowych.

Komisja nie może uzasadnić dalszego badania tej sprawy.

4. (REV) Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

Według dodatkowych informacji przekazanych przez składających petycję ich system dostaw 
wody pitnej obsługiwałby 34 budynki mieszkalne, obejmując maksymalnie 85 mieszkańców. 
System dostawy wody pitnej tej wielkości (dla ponad 50 osób) wchodziłby w zakres 
dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi2. 

W związku z tym Komisja zwróci się do władz Wielkiej Brytanii o informacje na temat:

 wielkości systemu dostaw wody pitnej;
 wyników monitoringu dostaw wody w 2009 i 2010 r. (art. 7 dyrektywy w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi);
 tego, jakie właściwe i aktualne informacje są dostępne dla konsumentów na temat jakości 

spożywanej przez nich wody.

Komisja przedłoży sprawozdanie Komisji Petycji po dokonaniu dokładnej oceny odpowiedzi 
władz Wielkiej Brytanii w sprawie dostaw wody pitnej.

5. (REV II) Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Komisja zwróciła się do szkockich władz o udzielenie informacji w zawiązku z zarzutami 
składających petycję.

Tak zwany „System dostaw wody źródlanej Tullibardine” służy społeczności, której wielkość 
według szacunków obejmuje 85 osób i 34 budynki mieszkalne, głównie mieszkania prywatne, 
ale również dwie formy prowadzenia działalności, które są traktowane jak działalność 
                                               
1 Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 98/83/WE, Dz.U. L 330 
z 5.12.1998, ma zastosowanie do dostaw wody pitnej dla ponad 50 osób lub dostarczania ponad 10 m3 wody 
pitnej na dobę. Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, wprowadza między innymi 
obowiązek ochrony wód wykorzystywanych do poboru wody do spożycia służących ponad 50 osobom lub 
dostarczających średnio więcej niż 10 m3 wody na dobę. Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych 91/271/WE, Dz.U. L 135 z 30.5.1991, z zasady ma zastosowanie do aglomeracji o liczbie 
mieszkańców większej niż 2000 (lub podobnej pod względem zanieczyszczenia ściekami „równoważnej liczbie 
mieszkańców”), jednak nie wobec indywidualnych domów.
2 Dyrektywa 98/83/WE, Dz.U. L 330 z 5.12.1998; zakres stosowania określony w art. 2 i 3.
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handlowa do celów dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi; 98/83/WE1 – domowego opiekuna do dzieci i małą piekarnię. Dostawy wody podlegają 
w związku z tym przepisom dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. 

System dostaw wody źródlanej Tullibardine nie jest własnością szkockiego państwowego 
przedsiębiorstwa wodociągowego, ale zgodnie ze stosownymi przepisami szkockiego prawa2

funkcjonuje jako prywatny system dostaw wody. Odpowiedzialność za utrzymanie 
prywatnych systemów dostaw wody zwykle przejmują osoby, które z nich korzystają. 
Sytuacja, w której pojedyncza osoba przejmuje całkowitą odpowiedzialność za całe ujęcie 
wody, jest bardzo nietypowa. W przypadku systemu Tullibardine nie ma pojedynczego 
dostawcy/ zarządcy i nikt nie dysponuje osobiście uprawnieniami w zakresie zarządzania 
dostawami wody lub sprawowania kontroli nad nimi.

W związku z tym wszyscy korzystający z dostaw (w tym składający petycję) ponoszą według 
szkockich władz odpowiedzialność3 za utrzymanie i usprawnianie systemu dostaw wody 
Tullibardine. Ze źródła pobrano próbki zgodnie z „rozporządzeniami w sprawie prywatnych 
dostawców wody (Szkocja) z 2006 r.”. Analiza wykazała sporadyczne przypadki 
niezgodności z normami bakteriologicznymi dotyczącymi wody pitnej. Ponadto analiza 
ryzyka dotycząca systemu, wymagana na mocy szkockiego prawa i przeprowadzona przez 
Radę Perth i Kinross dnia 24 października 2007 r. również wykazała, że system 
charakteryzuje się wysokim ryzykiem wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
W związku z tym niezbędne jest podjęcie działań naprawczych mających na celu rozwiązanie 
problemów przez osoby odpowiedzialne za system. 

Władze szkockie stwierdziły również, że właściwy miejscowy organ (Rada Perth i Kinross) 
doradził właścicielom i użytkownikom systemu przeprowadzenie prac naprawczych 
i modernizacyjnych, aby zminimalizować potencjalne zagrożenie dla zdrowia związane 
z korzystaniem z systemu; wskazał, że dostępne jest wsparcie finansowe dla takich prac 
naprawczych i modernizacyjnych w wysokości 800 funtów od nieruchomości. Ponadto organ 
ten nadal udziela porad i wskazówek oraz współpracuje z osobami korzystającymi z systemu 
dostaw wody źródlanej Tullibardine w celu opracowania skutecznego rozwiązania, aby 
chronić ludzkie zdrowie i zachować normy jakości wody określone w dyrektywie w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wniosek

Z powyższych rozważań wynika, że niezbędne informacje są dostępne na szczeblu lokalnym, 
nie tylko odnośnie do samego problemu, ale także jego rozwiązania, w tym ewentualnego 
wsparcia finansowego dla działań naprawczych.

6. Odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

                                               
1

Dz.U. L 330 z 5.12.1998.
2 Rozporządzenia w sprawie prywatnych dostawców wody (Szkocja), 2006 r.
3 Wszyscy lokatorzy są „zainteresowanymi osobami” w rozumieniu rozporządzenia nr 4, wchodzącego w skład 

rozporządzeń w sprawie prywatnych dostawców wody (Szkocja) z 2006 r.  
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Spór dotyczył petycji w sprawie domowego systemu kanalizacji obsługującego trzy domy 
oraz skażonej studni z wodą pitną. Choć nie zarzuca się żadnego naruszenia prawa 
środowiskowego UE, nie istnieje też prawodawstwo unijne1 dotyczące indywidualnego 
zaopatrzenia w wodę lub systemu odprowadzania ścieków dla trzech indywidualnych domów. 
Kwestie te należą do kompetencji władz krajowych i przez te władze powinny być 
rozpatrywane.

W odniesieniu do zarzutów dotyczących dostępu do sądów w związku z rekompensatą za 
szkody Komisja zaznacza, że kwestie te nie są objęte prawodawstwem UE i wchodzą 
w zakres uprawnień krajowych.

Komisja rozpatrzyła dodatkowe informacje przesłane po ostatniej odpowiedzi przez 
składających petycję, stwierdziła jednak, że nie przedstawiono w nich nowych 
merytorycznych informacji będących dowodem na naruszenie prawodawstwa UE.

Wnioski

Komisja nie dopatrzyła się dowodów naruszenia prawodawstwa UE i nie planuje dalszego 
dochodzenia w tej sprawie.

                                               
1 Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 98/83/WE, Dz.U. L 330 
z 5.12.1998, ma zastosowanie do dostaw wody pitnej dla ponad 50 osób lub dostarczania ponad 10 m3 wody 
pitnej na dobę.  Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, wprowadza między innymi 
obowiązek ochrony wód wykorzystywanych do poboru wody do spożycia służących ponad 50 osobom lub 
dostarczających średnio więcej niż 10 m3 wody na dobę. Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych 91/271/WE, Dz.U. L 135 z 30.5.1991, z zasady ma zastosowanie wobec aglomeracji o liczbie 
mieszkańców większej niż 2000 (lub podobnej pod względem zanieczyszczenia ściekami „równoważnej liczbie 
mieszkańców”), jednak nie wobec indywidualnych domów.


