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25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1801/2008, którą złożył Andreas Ludwig (Niemcy) w imieniu 
Inicjatywy Obywatelskiej Horka, w sprawie budowy zakładu oczyszczania 
wody

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że przy braku scentralizowanego systemu oczyszczania wody 
obywatele mogli od 2007 r. zdecydować się na instalację urządzeń oczyszczających na małą 
skalę lub na modernizację istniejących zakładów. Wybór między dwiema opcjami powinien 
bazować na analizie ekonomicznej obejmującej okres 25 lat. W małej gminie Horka zakład 
wodociągowy ZVA Rothenburg zdecydował się na rozbudowę scentralizowanego zakładu 
oczyszczania wody, choć odpowiedzialny minister zatwierdził oczyszczanie 
zdecentralizowane. Około 80% mieszkańców Horki głosowało za opcją decentralizacji.
Obywatele nie mogli skontrolować analizy porównawczej. Opcję centralizacji narzucono. Jej 
całkowity koszt wyniósł 2,5 miliona euro, w tym 1,2 miliona dotacji unijnych. Składający 
petycję twierdzi, że opcję decentralizacji można było zrealizować za połowę tej kwoty.
Zastanawia się on, czy jest to zgodne z dyrektywą 2000/60/WE w sprawie polityki wodnej.
Składający petycję oświadcza też, że UE wstrzymała przyznawanie dotacji na tego typu 
przedsięwzięcia na początku 2007 r., a fundusze wykorzystano w niewłaściwy sposób, co 
prawdopodobnie będzie miało poważne konsekwencje finansowe dla obywateli w związku ze 
stale malejącą liczbą ludności Horki. Wzywa on do zbadania zgodności z prawem działań 
ZVA Rothenburg, na skutek których mieszkańcy Horki są zmuszeni podłączyć się do 
scentralizowanego zakładu oczyszczania wody.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję porusza kwestie związane z gromadzeniem i oczyszczaniem ścieków 
w gminie Horka (Saksonia, Niemcy). 

Składający petycję:
- sprzeciwia się zbieraniu ścieków za pośrednictwem kanalizacji i scentralizowanemu 

systemowi ich oczyszczania w oczyszczalni ścieków położonej w Rothenburg/Łużyce 
Górne;

- domaga się przyjęcia zdecentralizowanego podejścia do oczyszczania ścieków za 
pośrednictwem urządzeń oczyszczających ścieki w poszczególnych gospodarstwach;

- utrzymuje, że planowane zbieranie i scentralizowane oczyszczanie ścieków jest sprzeczne 
z ramową dyrektywą wodną. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Prawodawstwo UE w zakresie wody z jednej strony określa założenia dla zbierania 
i oczyszczania ścieków na większych obszarach zasiedlonych (dyrektywa dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych)1, a z drugiej strony określa założenia dotyczące jakości 
wody dla wszystkich wód (rzek, jezior, wód podziemnych i przybrzeżnych) (ramowa 
dyrektywa wodna)2.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych zasadniczo obejmuje tylko obszary 
zasiedlone („aglomeracje”) przez ponad 2000 mieszkańców lub aglomeracje o równoważnym 
zanieczyszczeniu ściekami (tzw. „równoważna liczba mieszkańców”). Mniejsze aglomeracje 
niespełniające tego wymogu wchodzą w zakres przedmiotowej dyrektywy wyłącznie wtedy, 
gdy na ich obszarze funkcjonuje instalacja zbierania ścieków. To państwa członkowskie 
decydują o tym, czy tego rodzaju obszary zasiedlone będą obsługiwane przez jedną instalację 
zbierania ścieków i/lub oczyszczalnię ścieków, czy więcej tego typu instalacji. Kwestia 
zbierania i oczyszczania ścieków na obszarach zasiedlonych (w „aglomeracjach”) 
niewchodzących w zakres przedmiotowej dyrektywy oraz w poszczególnych domach leży
w wyłącznej gestii państw członkowskich. 

W skład gminy Horka wchodzą trzy oddzielne obszary zasiedlone („aglomeracje” 
w rozumieniu przedmiotowej dyrektywy) (Horka, Biehain i Mückenhain), o łącznej liczbie 
mieszkańców nieprzekraczającej 2000 osób3. Zgodnie z dostępnymi informacjami na 
obszarach zasiedlonych w gminie Horka nie funkcjonuje system zbierania ścieków. Z uwagi 
                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991.
2 Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000; cele środowiskowe – art. 4 i załącznik V; program 
środków działania – art. 11; informowanie społeczeństwa i konsultacje – art. 14.
3 Urząd statystyczny Saksonii http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_06v_tabelle.asp; liczba 
mieszkańców gminy Horka: 1970 (na dzień 31.12.2007 r.); 1948 (na dzień 31.12.2008 r.).



CM\792155PL.doc 3/3 PE429.607

PL

na niewielką wielkość tych obszarów oraz brak systemu zbierania ścieków, nie wchodzą one 
w zakres dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramowej dyrektywie wodnej określono wiążące cele dla jakości wody (osiągnięcie 
„dobrego stanu wód” do 2015 r.), jednak wybór środków służących osiągnięciu tego celu 
pozostawiono państwom członkowskim. Każdy zestaw środków pozwalający osiągnąć ten cel 
jest zgodny z przedmiotową dyrektywą. W dyrektywie tej nie precyzuje się, czy ścieki 
pochodzące z konkretnego obszaru zasiedlonego (niewchodzącego w zakres dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych) mają być zbierane i oczyszczane w sposób 
scentralizowany, czy w sposób zdecentralizowany. Plany i programy ukierunkowane na 
osiągnięcie celów środowiskowych muszą zostać opracowane w drodze szeroko zakrojonych 
konsultacji ze społeczeństwem i ukończone do dnia 22 grudnia 2009 r.

Jeżeli chodzi o zarzuty składającego petycję dotyczące niewłaściwego wykorzystania 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w związku z budową systemu kanalizacji w gminie Horka, warto zaznaczyć, że za wybór 
projektów, przyjmowanie i weryfikacja wniosków, przydzielanie środków zgodnie 
z odnośnym programem operacyjnym oraz zapewnienie zgodności zarówno z europejskim, 
jak i krajowym prawem, wyłączną odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca 
w przedmiotowym regionie. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym 
dla Saksonii (saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Wydział 55, Wilhelm-Buck-Straße 
2; 01097 Drezno), przedmiotowy system kanalizacji uzyskał dotację z EFRR w łącznej 
wysokości 1 276 mln marek niemieckich w ramach programu operacyjnego na lata 
1994-1999. Kwota ta została wypłacona w latach 1999–2000 i wykorzystano ją na pokrycie 
kosztów budowy pierwszego fragmentu przedmiotowego systemu kanalizacji oraz stacji 
pompującej i oczyszczającej. 

Jednakże składający petycję odnosi się głównie do budowy kolejnych fragmentów tego 
systemu, która miała miejsce na późniejszym etapie. Według instytucji zarządzającej i wbrew 
twierdzeniom składającego petycję budowa tych fragmentów nie była współfinansowana 
ze środków EFRR. 

W odniesieniu do dotacji w wysokości 1 276 mln marek niemieckich przyznanej w ramach 
programu operacyjnego na lata 1994–1999, nie zgłaszano jakichkolwiek nieprawidłowości 
czy przypadków niezgodności z prawem Wspólnoty. 

Wnioski

Komisja dokładnie oceniła przedmiotową petycję i dokumentację uzupełniającą. Nie 
stwierdzono naruszenia prawodawstwa UE w zakresie wody, o którym mowa w petycji. 
Wybór między kilkoma możliwymi opcjami zbierania i oczyszczania ścieków należy do 
niemieckich władz. Komisja nie ma prawnych podstaw do podjęcia interwencji.


