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Tárgy: Helena Iwaniuk lengyel állampolgár által benyújtott 0925/2012. számú 
petíció ingatlanának szennyvíz általi szennyezéséről és az ehhez kapcsolódó 
ítélet végrehajtásának a helyi hatóságok általi elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy ingatlanát az önkormányzati csatornahálózat szennyezi, és 
rámutat, hogy a csatornahálózathoz kapcsolódó infrastrukturális munkálatokat az Európai 
Unió társfinanszírozásával valósították meg. A helyi önkormányzat azonban elutasította 
ismételt panaszait és azt állította, hogy a rendszeres szennyvízkiöntéseket az esővíz okozza. A 
petíció benyújtója, aki hiába próbált békés megoldást találni, végül keresetet nyújtott be az 
önkormányzattal szemben és megnyerte az ügyet. A helyi önkormányzat azonban nem 
hajtotta végre az ítéletet, és mivel ebben az ügyben a környezet és a közegészség súlyos 
veszélyeztetéséről van szó, a petíció benyújtója ügyében az Európai Parlament intézkedését 
kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv 1 általánosan előírja, hogy a 
                                               
1 A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 
(HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.)
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gyűjtőrendszerek kialakítását, megépítését és karbantartását a túlzott költségekkel nem járó 
legjobb műszaki ismeretek alapján kell végezni. A tagállamok feladata az erre vonatkozó 
különleges (műszaki) követelmények meghatározása. 

A nyilvános szennyvízrendszer tulajdonosaként a település a felelős azért, hogy a 
csatornahálózatot oly módon építse ki, hogy az ne sértse mások jogait és a mások tulajdonába 
tartozó hálózatokat. Különleges körülmények (pl. heves esőzések, eltömődés) esetén azonban a 
csatornahálózatokban felduzzadhat a víz. Az ingatlanok vízszelepek segítségével – bizonyos 
műszaki korlátozások mellett – megvédhetők a szennyvízkiöntésekkel szemben.

A petíció benyújtójától származó információk és a kerületi bírósági ítélet alapján a szakértők 
megállapították, hogy a tervező megsértette az építési előírásokat. Megállapították továbbá 
bizonyos műszaki értékelések hiányát, amelyeket el kellett volna végezni annak biztosítása 
érdekében, hogy helyesen kivitelezzék a nyilvános szennyvízrendszer kiépítését. Ugyanakkor 
módosították a beruházási projekt azon területre vonatkozó részét, amelyen a petíció 
benyújtójának ingatlana is található. A petíció benyújtója szerint ez szennyvízkiöntéshez 
vezetett. A petíció benyújtója már sikerrel járt egy ügyben, amelyben a Bielsk Podlaski Bíróság 
(Lengyelország) hozott ítéletet. Az ítélet az ivóvízellátásról és szennyvízkezelésről szóló lengyel 
törvény rendelkezésein alapul. Nincsen utalás benne az európai jogszabályokra. 

Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani a 
(települési szennyvíz kezeléséről szóló) európai jogszabályok megsértését. Mivel a jogsértésre 
vonatkozó ítélet a lengyel jogrendszer körébe tartozik, célszerű az ügyet a nemzeti bírósági 
eljárás keretében folytatni. Az ítélet alapján a petíció benyújtója a lengyel bírósághoz 
folyamodhat végrehajtási záradék kibocsátásáért, amely lehetővé tenné az ítélet és egy 
„másodlagos helytállási” megállapodás végrehajtását.


