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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0925/2012, adresată de Helena Iwaniuk, de cetățenie poloneză, privind 
poluarea proprietății sale cu ape reziduale și nepunerea în aplicare a unei hotărâri 
cu privire la acest aspect de către autoritățile locale

1. Rezumatul petiției

Petiționara explică faptul că proprietatea sa a fost supusă poluării provenind de la rețeaua de 
canalizare locală și subliniază că lucrările de infrastructură asociate au fost cofinanțate de UE. 
Cu toate acestea, autoritatea locală a respins solicitările sale repetate și a insistat asupra 
faptului că inundațiile periodice erau cauzate de apa de ploaie. După ce a încercat, fără succes, 
să găsească o soluție amiabilă, petiționara a acționat în instanță autoritatea locală și a câștigat. 
Cu toate acestea, autoritatea locală nu a respectat hotărârea și, întrucât există un pericol grav 
pentru mediu, precum și pentru sănătatea publică, petiționara solicită Parlamentului European 
să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale1 prevede în general proiectarea, construirea și 
întreținerea sistemelor de colectare în conformitate cu cele mai bune cunoștințe tehnice, fără a 
suporta costuri excesive. Statele membre au sarcina de a defini cerințe (tehnice) specifice în acest 
sens. 

                                               
1 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, JO L 135, 
30.5.1991, pp. 40–52.
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Municipalității, în calitate de proprietar al rețelei publice de ape reziduale, îi revine 
responsabilitatea de a o construi astfel încât să nu încalce drepturile și rețelele altor. Cu toate 
acestea, în condiții speciale (de exemplu, ploi torențiale excepționale, blocaje), apa poate refula 
în sistemele de canalizare. Proprietățile pot fi protejate, în anumite limite tehnice, împotriva 
inundațiilor prin clapetele antirefulare.

Potrivit informațiilor furnizate de petiționar și hotărârii curții districtuale, experții specifică faptul 
că proiectantul a încălcat codurile în materie de construcții. În plus, au găsit exemple privind 
lipsa unor evaluări tehnice adecvate care erau necesare pentru a se asigura că lucrările de 
construcție a canalizării publice sunt executate corect. De asemenea, au fost efectuate schimbări 
la proiectul de investiții din zona unde se află proprietatea petiționarei. Potrivit petiționarei, 
acestea au avut ca rezultat inundarea sistemului de canalizare. Petiționara a avut deja câștig de 
cauză în cadrul unei hotărâri pronunțate de Curtea din Bielsk Podlaski. Hotărârea are la bază 
dispozițiile din Legea poloneză privind alimentarea colectivă cu apă și eliminarea colectivă a 
apelor uzate. Nu s-a stabilit nicio legătură cu legislația europeană. 

Concluzie

Comisia nu poate identifica nicio încălcarea a legislației europene (Directiva privind tratarea 
apelor urbane reziduale) pe baza informațiilor furnizate de petiționară. Având în vedere că 
încălcarea a făcut obiectul unui hotărâri judecătorești în temeiul sistemului juridic polonez, pare 
să fie recomandabil să se continue procedura în cadrul instanțelor naționale. Pe baza hotărârii, 
petiționara ar putea depune cerere la instanța poloneză pentru o chestiune legată de formula 
executorie, care ar permite executarea hotărârii și un acord pentru o „reparare cu titlu 
substitutiv”.


