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Temats: Lūgumraksts Nr. 0925/2012, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Helena 
Iwaniuk, par viņas īpašuma piesārņošanu ar notekūdeņiem un ar to saistīta 
sprieduma neievērošanu no vietējo iestāžu puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja paskaidro, ka viņas īpašums ir pakļauts piesārņojumam, kuru rada
vietējais notekūdeņu tīkls, un viņa norāda, ka saistītās infrastruktūras būvdarbus ir 
līdzfinansējusi Eiropas Savienība. Taču vietējā iestāde ir noraidījusi viņas vairākkārtējās 
sūdzības, norādot, ka biežo applūšanu izraisa lietus ūdens. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem 
rast miermīlīgu risinājumu, lūgumraksta iesniedzēja iesūdzēja vietējo iestādi, un tiesa 
nosprieda viņai par labu. Taču vietējā iestāde nav ievērojusi spriedumu. Sakarā ar nopietno 
apdraudējumu videi un sabiedrības veselībai lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamenta 
palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvā1 ir noteikta vispārīga prasība, ka kanalizācijas 
sistēmu projektēšana, celtniecība un uzturēšana ir jāveic saskaņā ar labākajām pieejamajām 
tehniskajām zināšanām, kas nerada pārmērīgas izmaksas. Dalībvalstu uzdevums ir noteikt 
īpašas (tehniskas) prasības iepriekš minētajām darbībām. 
                                               
1 Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, 
OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
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Pašvaldība kā komunālo notekūdeņu tīkla īpašniece ir atbildīga par to, lai tīkla celtniecībā netiktu 
pārkāptas tiesības un skarti citi tīkli. Tomēr īpašos apstākļos (piemēram, neierasti lielu lietusgāžu 
un aizsprostojumu dēļ) notekūdeņu sistēmās var rasties ūdens uzstādinājums. Īpašumus var ar 
dažiem tehniskiem ierobežojumiem aizsargāt pret plūdiem, izmantojot uzstādinājuma 
aizsarvārstus.

Pēc lūgumraksta iesniedzējas informācijas un rajona tiesas sprieduma eksperti norādīja, ka 
plānotāji ir pārkāpuši celtniecības noteikumus. Turklāt viņi konstatēja gadījumus, kad nav veikti 
atbilstoši tehniskie novērtējumi, kas bija nepieciešami, lai nodrošinātu komunālo notekūdeņu 
sistēmas celtniecības pareizu norisi. Lūgumraksta iesniedzējas īpašuma teritorijā veiktajā 
ieguldījumu projektā tika izdarītas arī dažas izmaiņas. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tas ir 
izraisījis notekūdeņu applūšanu. Bielsk Podlaski pilsētas tiesa jau ir pieņēmusi lūgumraksta 
iesniedzējai labvēlīgu spriedumu. Spriedums ir balstīts uz Polijas komunālās ūdensapgādes un 
komunālo notekūdeņu novadīšanas akta noteikumiem. Tajā nav ietverta atsauce uz Eiropas 
tiesību aktiem. 

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt Eiropas 
tiesību aktu (Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas) pārkāpumu. Tā kā minētā pārkāpuma 
lietā tiesa ir spriedusi saskaņā ar Polijas tiesību sistēmu, ir ieteicams turpināt valsts tiesas 
procedūru. Pamatojoties uz spriedumu, lūgumraksta iesniedzēja varētu vērsties Polijas tiesā, 
prasot izdod izpildes rīkojumu, kas nodrošinātu sprieduma izpildi un „izpildes aizstāšanas” 
kārtību.


