
 

UCHWAŁA Nr 317/XL/21 

Rady Miasta Milanówka  

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w związku 

z nierealizowaniem zadań gminy dotyczących wodociągów i zaopatrzenia w wodę 

 

 

Na podstawie z art. 229 pkt 3 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Skargę z dnia 26 października 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta w dnie 27.10.2020 r. pod 

numerem RM.7914.2020) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w związku nierealizowaniem 

zadań gminy dotyczących wodociągów i zaopatrzenia w wodę uznaje w części za zasadną,  

w pozostałym zakresie, w jakim skarga dotyczy odmowy wydania warunków technicznych przyłącza 

do sieci wskazuje skarżącemu organ właściwy tj. dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia o sposobie 

załatwienia skargi.  

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 317/XL/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Skarżący zarzucił Burmistrzowi Miasta Milanówka brak właściwej organizacji w proce realizacji zadania 

własnego gminy tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zarzut oparł 

na własnych staraniach w uzyskaniu warunków przyłącza do sieci wodociągowej, wskazując, iż jest 

odsyłany od przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Milanówku sp. z o.o.  

do Urzędu Miasta Milanówka i odwrotnie. Zdaniem Skarżącego jest problem wynika z braku ustalenia 

zasad na jakich przedsiębiorstwo wodąciągowo-kanlizacyne wydaje warunki przyłącza, gdyż 

właścicielem sieci pozostaje gmina Milanówek i to w jej gestii pozostaje później obowiązek wykupu 

danej sieci od inwestora prywatnego. 

Skarżący zarzuca również nierówne traktowanie podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci 

wodociągowej i wskazuje na przykład swojego sąsiada, który takie warunki od przedsiębiorstwa 

otrzymał. 

Nadto wnoszący kwestionuje decyzję Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Milanówku sp. z o.o.  o odmowie ustalenia warunków technicznych przyłączenia do sieci, 

kwestionując wskazane w uzasadnieniu przyczyny odmowy.  

W swoim stanowisku burmistrz miasta wyjaśnił, decyzja o odmowie wydania warunków technicznych 

przyłącza do sieci wynika dwóch przesłanek, z jednej strony braku technicznych możliwości 

świadczenia usług, a z drugiej zapisu Uchwały Nr 84/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 

2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 

i kanalizacyjnych MPWIK sp. z o.o. na lata 2019 -2021. Spółka nie mogła wydać w przedmiotowej 

sprawie warunków przyłączenia do sieci z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do ww. działki nie jest 

spełniony warunek, o którym mowa w § 22 ust. 1 Regulaminu MPWIK dotyczący „istnienia urządzeń 

wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim 

pralnie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych będących 

w eksploatacji lub posiadaniu Spółki”. 

Jednocześnie burmistrz wskazał, iż Wnioskodawca może skorzystać ze środków określonych w art. 27e 

ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:  

W sprawach spornych dotyczących: 

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci 

nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci 

- na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji. 

Na uwagę zasługuje także Art. 27f. 1. Od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, służy odwołanie 

do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

 



Należy również zaznaczyć, że zgodnie z zasadą jednotorowości postępowania, czynności 

postępowania skargowo-wnioskowego nie mogą zastępować regularnej procedury sądowej, 

administracyjnej, uwalniać od ich wymagań i rygorów, nie mogą również podważać trwałości orzeczeń 

sądowych lub decyzji administracyjnych. 

Tym samym w zakresie w jakim Skarżącemu przysługuje możliwość odwołania do organu 

regulacyjnego należy podzielić stanowisko burmistrza i wskazać, iż właściwym w tym zakresie 

pozostaje organ regulacyjny określony ww. ustawie  

Art. 27a. 1. Organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

2. Właściwość miejscowa organu regulacyjnego odpowiada umiejscowieniu siedzib regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 

zasadniczemu trójstopniowemu podziałowi terytorialnemu państwa. 

Odnosząc się do pozostałego zakresu skargi trzeba po pierwsze wskazać, że zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym:  

Art.. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną 

i cieplną oraz gaz; 

Tym samym to gmina musi zapewnić rozwiązania, w których na równych i transparentnych zasadach 

zapewnia dostęp do sieci wszystkim zainteresowanym. Nie powinno dochodzić do sytuacji, w których 

zainteresowany mieszkaniec nie wie dlaczego uzyskał odmowę wydania warunków przyłącza do sieci, 

a inny podmiot w sąsiedniej lokalizacji takie warunki otrzymał, pomimo faktu, iż ul. S…, w której 

uzgodniono wykonanie wodociągu nie znajduje się w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MPWIK sp. z o.o. na lata 2019 -2021. 

Zgodnie z art. 3. ust. 1 ww. ustawy Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

jest zadaniem własnym gminy i ust. 3. Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

Natomiast zgodnie z art. 15. Ust. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane 

zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju 

i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1. 

Niestety, brak zadawalających postępów w kontynuacji prac nad nowym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie pozwoliło jednoznacznie określić i nałożyć 

na przedsiębiorstwo obowiązku rozwoju sieci w tym obszarze. Podobnie jak ma to miejsce chociażby 

w Uchwale nr 93/X/03 RMM z dnia 28 października 2003 r. w sprawie MPZP terenu „Sadowa-1” gdzie 

w § 22 ustalono dla tego obszaru, uzbrojenie terenu w wodociąg. Podstawą do takiego wpisu nie może 

być decyzja o warunkach zagospodarowania terenu, wydana dla nieruchomości, o której mówi 

skarżący - w części dotyczącej infrastruktury technicznej ustalała następujący sposób zaopatrzenia 

w wodę „z ujęcia własnego (studnia) docelowo z sieci wodociągowej, po uzyskaniu warunków 



technicznych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.” 

Stwierdza się brak stanowiska urzędu w zakresie w jakim skarżący zarzuca gminie, iż prawdziwym 

powodem odmowy przyłącza jest brak ustaleń, co do warunków przyszłego przejęcia urządzeń przez 

gminę. Także okoliczność, iż pomimo istnienia - regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń 

wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Milanówek stanowiącego załącznik nr 1 

do zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka Nr 160./VII/2015. z dnia 8 października 2015 roku, nie 

są te sprawy regulowane na bieżąco, negatywnie oddziałuje na proces urbanizacji gminy oraz 

możliwości zachęcania nowych mieszkańców do osiedlania się na terenie miasta, poprzez tworzenie 

przeszkód o charakterze cywilizacyjnym. 

 

W tym stanie faktycznym skargę uznano za zasadną. 

 


