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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0925/2012 dėl peticijos pateikėjos nuosavybės taršos nuotekomis 
ir vietos valdžios institucijų neįgyvendinamo su tuo susijusio sprendimo, 
kurią pateikė Lenkijos pilietė Helena Iwaniuk

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aiškina, kad jos nuosavybė teršiama vietos kanalizacijos tinklo nuotekomis, 
ir pažymi, kad atitinkami infrastruktūros darbai bendrai finansuojami Europos Sąjungos 
lėšomis. Tačiau vietos valdžios institucija atmetė jos keliskart pateiktus skundus ir tvirtino, 
kad potvynis nuolat kyla dėl lietaus vandens. Veltui mėginusi rasti taikų sprendimą, peticijos 
pateikėja iškėlė vietos valdžios institucijai bylą ir ją laimėjo. Tačiau vietos valdžios institucija 
nevykdo sprendimo, ir, kadangi aplinkai ir visuomenės sveikatai kyla rimtas pavojus, peticijos 
pateikėja prašo Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Pagal Miestų nuotėkų valymo direktyvos1 nuostatas reikalaujama apskritai projektuoti, 
statyti ir prižiūrėti surinkimo sistemas vadovaujantis geriausiais technikos laimėjimais, jeigu 
tai nėra pernelyg brangu. Valstybės narės turi nustatyti konkrečius (techninius) šios procedūros 
reikalavimus.

                                               
1 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo, OL L 135, 1991 5 30, 
p. 40–52.
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Savivaldybė, kaip visuomeninio kanalizacijos tinklo savininkė, turi jį įrengti taip, kad nebūtų 
pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir tinklai. Tačiau ypatingomis aplinkybėmis (pvz., neįprastos 
smarkios liūtys, užsikišimas) nuotekos kanalizacijos sistemose gali susitvenkti. Su tam tikrais 
techniniais apribojimais nuosavybę nuo potvynių galima apsaugoti užtakių vožtuvais.

Gavę peticijos pateikėjos informaciją ir apylinkės teismo sprendimą, ekspertai pareiškė, kad 
planuotojas pažeidė statybos standartus. Be to, jie nustatė, kad trūksta atitinkamų techninių 
vertinimų, kurių reikėjo siekiant užtikrinti tinkamą visuomeninės kanalizacijos vamzdžių 
sistemos tiesimą. Be to, buvo padaryti tam tikri peticijos pateikėjai priklausančioje teritorijoje 
įgyvendinamo investicinio projekto pakeitimai. Kaip teigia peticijos pateikėja, dėl to kilo 
nuotekų potvyniai. Bielsko teismas jau priėmė peticijos pateikėjai palankų sprendimą. Jis 
grindžiamas Lenkijos įstatymo dėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo nuostatomis. 
Nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus šiame sprendime nėra.

Išvada

Komisija, remdamasi peticijos pateikėjos suteikta informacija, negali nustatyti Europos Sąjungos 
teisės aktų (Direktyvos dėl miesto nuotėkų valymo) pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, kad dėl šio 
pažeidimo priimtas teismo sprendimas pagal Lenkijos teisės sistemą, būtų tikslinga tęsti bylos 
nagrinėjimo nacionaliniuose teismuose procesą. Remdamasi priimtu sprendimu, peticijos 
pateikėja galėtų kreiptis į Lenkijos teismą dėl jo vykdymo užtikrinimo. Teismas turėtų užtikrinti 
sprendimo vykdymą ir nustatyti vadinamąjį pakaitinį veiklos vykdymo būdą.“


