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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0925/2012, którą złożyła Helena Iwaniuk (Polska), w sprawie 
zanieczyszczenia jej posiadłości przez ścieki oraz niewykonania przez władze 
lokalne wyroku w tej sprawie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że jej posiadłość jest zanieczyszczana przez lokalną sieć 
kanalizacyjną i zwraca przy tym uwagę, że infrastruktura ta była współfinansowana przez UE. 
Władze lokalne odrzuciły jednak jej wielokrotne skargi, twierdząc, że zalewanie jej 
posiadłości spowodowane jest wodą deszczową. Po bezskutecznych próbach polubownego 
rozwiązania sporu, składająca petycję pozwała lokalne władze i wygrała sprawę. Ponieważ 
jednak władze lokalne nie zastosowały się do wyroku oraz ze względu na poważne zagrożenia 
dla środowiska i zdrowia publicznego, składająca petycję prosi Parlament Europejski o 
interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych1 wymaga, aby systemy zbierania 
ścieków były zaprojektowane, zbudowane i utrzymywane zgodnie z najlepszą wiedzą 
techniczną, bez powodowania nadmiernych kosztów. Określenie konkretnych (technicznych) 
wymogów w tym zakresie należy do państw członkowskich. 
                                               
1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych, Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52.
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Gmina, jako właściciel sieci kanalizacji publicznej, jest odpowiedzialna za zbudowanie sieci w 
taki sposób, aby nie naruszać praw ani sieci innych podmiotów. Jednak w szczególnych 
sytuacjach (np. niezwykle silne opady deszczu, zator) w sieci kanalizacyjnej może pojawić się 
stojąca woda. Posiadłości można chronić przed zalewaniem za pomocą zaworów, z 
zachowaniem pewnych granic technicznych.

Na podstawie informacji podanych przez składającą petycję oraz zawartych w wyroku sądu 
rejonowego, eksperci stwierdzili, że autor planu naruszył przepisy budowlane. Ponadto 
stwierdzili, że w pewnych przypadkach brak odpowiednich ocen technicznych, które należało 
przeprowadzić, aby zapewnić prawidłowe wykonanie sieci kanalizacji publicznej. W projekcie 
inwestycyjnym dokonano także pewnych zmian w pobliżu terenu należącego do składającej 
petycję. Według składającej petycję powodowało to zalewanie kanalizacji. Składająca petycję 
wygrała sprawę przed sądem w Bielsku Podlaskim. Wyrok opiera się na przepisach polskiej 
ustawy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Nie ustalono związku z ustawodawstwem europejskim. 

Podsumowanie

Na podstawie informacji udzielonych przez składającą petycję Komisja nie może stwierdzić, aby 
doszło do naruszenia przepisów europejskich (dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych). Ponieważ naruszenie przepisów prawa jest przedmiotem wyroku sądu wydanego 
w ramach polskiego porządku prawnego, wydaje się wskazane, aby kontynuować postępowanie 
na szczeblu krajowym. Na podstawie wyroku składająca petycję może zwrócić się do polskiego 
sądu o wydanie klauzuli wykonalności, która umożliwi wykonanie wyroku i „zadośćuczynienie 
zastępcze”.


