
 

1 

Protokół Nr 20 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 27 stycznia 2021 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Piotr Napłoszek otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji..Powitał członków Komisji i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Komisja odbyła się w trybie on-line.   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Komisji Piotr Napłoszek 

Karolina Białecka 

Radny Krzysztof Ołpiński 

Proponowany porządek obrad; 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a)  wniosek Pana (...) z dnia 26.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.10.2020 r. zarejestrowany 

pod numerem RM 7914/2020), uzupełniony pismem z dnia 27.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

27.10.2020 r. zarejestrowanym pod numerem RM 7917/2020); 10.11.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 10.11.2020 r. zarejestrowanym pod numerem 10823.2020) oraz 2.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 3.12.2020 r. zarejestrowanym pod numerem 11582.2020) dotyczący odmowy od MPWiK 

przyłącza do sieci wodociągowej w Milanówku; 

b)  wniosek Ligi Ochrony Przyrody z dnia 21.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.12.2020 r. 

zarejestrowany pod numerem 12169.2020) w sprawie zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji 

prowadzonej przy wilii „Waleria” oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie; 

c)  wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 3.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 

4.12.2020 r. zarejestrowany pod numerem 11592.2020) w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych 

zabytków w Turczynku. 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjecie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała przyjecie porządku obrad. 

Ad.2. 

Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców: 

a)  wniosek Pana (...) z dnia 26.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 27.10.2020 r. zarejestrowany 

pod numerem RM 7914/2020), uzupełniony pismem z dnia 27.10.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 27.10.2020 r. zarejestrowanym pod numerem RM 7917/2020); 10.11.2020 r. (data wpływu do Urzędu 

Miasta dnia 10.11.2020 r. zarejestrowanym pod numerem 10823.2020) oraz 2.12.2020 r. (data wpływu do 

Urzędu Miasta dnia 3.12.2020 r. zarejestrowanym pod numerem 11582.2020) dotyczący odmowy od MPWiK 

przyłącza do sieci wodociągowej w Milanówku; ·Przewodniczący Komisji podkreślił, że skarga była opiniowana 

na komisji, ale z uwagi na to, że do tej skargi na dzień opiniowania nie wpłynęło stanowisko burmistrza. Z 

opinii prawnej wynikało, że wina jest po stronie MPWiK. Z tego powodu burmistrz nie złożył stanowiska. 

Komisja uznała, że jest to wspólna sprawa MPWiK i miasta, wynikająca z samej procedury obowiązku 

nałożonego na gminę dotycząca zapewnienia dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Komisja 

opiniując uznała skargę za zasadną. 

Komisja dostała w zeszłym tygodniu otrzymała opinię burmistrza z związku ze skargą. Przewodniczący 

odczytał stanowisko burmistrza. W stanowisku zawarto opinię, że MPWiK odmówił możliwość przyłączenia do 
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sieci pani inwestorce, argumentując, że działka ( nr ew. nr ulicy do wiadomości komisji) znajduje się poza 

zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej oraz, że wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń 

wodociągowych spółki na lata 2019-2021 nie obejmuje budowy sieci wodociągowej w ul. Sadowej. 

W opinii wskazano, że w zakresie, w jakim mieszkaniec nie jest zadowolony z odmowy, ma drogę 

administracyjną odmowy do regulatora, którym jest Dyrektor Generalnego Zarządu Wód Polskich. 

Mieszkaniec nawiązał do miejscowego prawa, gdzie przewidziana jest możliwość skierowania skargi do RMM. 

Skarżący ten tryb postępowania przyjął. Jest również możliwy tryb z udziałem Wód Polskich, którego 

mieszkaniec nie zastosował. Mieszkaniec podtrzymuje swoje stanowisko, że ta decyzja jest bezzasadna i 

błędnie zinterpretowana. Skarżący zaznaczył, że złożył drugi wniosek i również otrzymał odmowę. Czytając 

brzmienie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę ( uchwała nr 71/VIII/19 z dnia 20 maja 2019r. 

Regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków).  MPWiK powołuje się na ten regulamin, gdzie 

możliwość rozpatrzenia wniosku uzależnione jest od trzech warunków: 

a) istnienie urządzeń wodociągowych, ·b) istnienie urządzeń kanalizacyjnych, ·c) ujęcie zawarcia takich 

urządzeń w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych lub urządzeń 

kanalizacyjnych będących w eksploatacji lub posiadaniu spółki. 

W tym punkcie nigdzie nie ma obszaru, w jakim te urządzenia mają występować. Mieszkaniec nie rozumie, 

dlaczego MPWiK uważa, że ten punkt jest spełniony, ponieważ na ul. Sadowej występują urządzenia takie jak 

sieć wodociągowa, niecałe 150m od działki mieszkańca. Skarżący podkreślił, że mniej więcej od kwietnia sąsiad 

będzie robił sieć. Mieszkaniec nie rozumie, na jakich zasadach, ponieważ jest to taka sama sytuacja a jednak 

udało się uzyskać warunki. Mieszkaniec uważa, że źródła wody są wystarczająco wydajne, żeby wodę 

dostarczać, jak również możliwości odbioru i czyszczenia ścieków przez oczyszczalnie. Dlatego mieszkaniec 

uważa, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do przyłącza do urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez 

MPWiK.  Jest to tylko kwestia interpretacji prawnej, jaką przyjmuje MPWiK w zależności od sytuacji. 

Mieszkaniec uzyskał informacje od pracowników MPWiK, że gmina nie chce przyjmować urządzeń od takich 

osób, które budują tą sieć za własne pieniądze. W przyszłości gmina musiałaby tą sieć przejąć. MPWiK stało na 

stanowisku, że mieszkaniec powinien udać się do gminy, podpisać umowę w zakresie przejęcia tego typu 

urządzeń w przyszłości. Dopiero po podpisaniu umowy MPWiK będzie w stanie wydać warunki. Jest to 

sprzeczna informacja z tymi pismami, które mieszkaniec otrzymuje. Nie ma to nic wspólnego z sytuacja 

faktyczną. Zdaniem skarżącego pokazuje to skalę patologii MPWiK. Z tego względu mieszkaniec zapowiedział 

liczne kontrole dla MPWiK. Mieszkaniec podkreślił, że nie jest jedyną osoba, która ma ten problem. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do kierownika RPP o kopię warunków zabudowy dla tej nieruchomości. Z 

warunków zabudowy wynika, że w zakresie zasad i warunków infrastruktury technicznej działka miała zapis – „ 

Sposób zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody własnej – studnia, docelowo z sieci wodociągowej po uzyskaniu 

warunków technicznych z ZGKiM w Grodzisku Maz..” 

Mieszkaniec uważa, że nie ma podstawy do tego, żeby nie wydać warunków. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w zakresie, jakim ustawa przewiduje możliwość panu odwołanie od 

decyzji organu, w tym przypadku spółki, odnośnie odmowy uzgodnienia przyłącza do sieci, to w takim zakresie 

Komisja takiej skargi nie będzie mogła rozpatrzeć. Postępowanie skargowe nie może zastępować innych 

procedur. Takie jest założenie dla samej instytucji skarg. Jeżeli obywatel nie ma żadnych środków ochrony 

prawnej, tam się robi postępowanie skargowe. W zakresie dotyczącym samej decyzji odmownej, komisja nie 

będzie mogła się wypowiedzieć, ponieważ mieszkaniec ma drogę odwoławczą. Przewodniczący zapytał, czy 

mieszkaniec podtrzymuje swoją skargę w zakresie, w jakim ta procedura i uzyskiwanie informacji oraz sposób 

obsługi klienta w tym zakresie jest nieprawidłowe. 

Mieszkaniec potwierdził. Skarżący uważa, że jest tam dużo nieprawidłowości, nawet w samym regulaminie, 

czy jest zgodny z prawem. Skarżący podkreślił, że ustawa się zmieniła w zakresie zbiorowego dostarczania 

wody, prawo budowlane się zmieniło. Dużo rzeczy powinno zostać zrewidowane. 
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Przewodniczący zapytał, czy mieszkaniec chciał skorzystać z procedury, która mówi, że skarżący jest 

inwestorem i buduje na podstawie uzyskanych warunków wodociąg, ponosi nakłady na jego wytworzenie a 

następnie przychodzi z roszczeniem do miasta o wykup tej infrastruktury. 

Mieszkaniec wyjaśnił, że jest takie zarządzenie burmistrza. Sieć jest własnością gminy. Wiele osób może się 

później do niej przyłączyć. Mieszkaniec wskazał w piśmie do RMM, że to, co proponuje MPWiK, jest bez sensu. 

Nie można podpisać umowy w zakresie czegoś, co nie zostało w żaden sposób określone. Najpierw musi 

projektant zrobić projekt, żeby projektant mógł zrobić projekt, ktoś musi wydać decyzję o warunkach 

przyłączenia do sieci. Dopiero mając określone warunki, projektant może zacząć projektować taką sieć.  Na tej 

podstawie takiego projektu można dopiero wystąpić do gminy o ustalenie warunków wykupu.   

Przewodniczący Komisji uważa, że w zakresie odmowy wydania warunków technicznych przyłącza, biorąc pod 

uwagę, że jest droga odwoławcza, komisja nie powinna się wypowiadać. 

Przewodniczący proponuje zaopiniowanie skargi w zakresie współpracy na linii miasto – MPWiK i jakości 

obsługi klienta przez organy gminy. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ponownym opiniowaniu tej skargi po wyjaśnieniach 

burmistrza pod kątem obsługi klienta przez gminę i na styku z miejska spółką MPWiK. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, uznała skargę za zasadną. 

b)  wniosek Ligi Ochrony Przyrody z dnia 21.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.12.2020 r. 

zarejestrowany pod numerem 12169.2020) w sprawie zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji 

prowadzonej przy wilii „Waleria” oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie; 

Przewodniczący komisji przybliżył treść wniosku w sprawie w sprawie zabezpieczenia drzew na terenie 

inwestycji prowadzonej przy wilii „Waleria” oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie; 

W/w dokument jest załącznikiem do protokołu. 

Mieszkanka wyjaśniła, że sprawa dotyczy Willi Waleria i obecnie prowadzonego tam remontu. Problem został 

w międzyczasie rozwiązany. W wyniku interwencji UMM zabezpieczył drzewa. Mieszkanka uważa, że nie 

powinno być tak, że tam gdzie miasto prowadzi prace, nie przestrzega zapisów prawnych. Służby, które 

prowadzą inwestycje na terenie miasta są zobowiązane do ochrony drzew. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że RMM nie zabezpiecza drzew. Radni nie są w stanie tego wykonać i 

zrealizować. W takich wnioskach pozostaje właściwy Burmistrza Miasta Milanówka.  

Przewodniczący proponuje przekazanie wniosku zgodnie z właściwością do BMM. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku do BMM. 

c)  wniosek Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 3.12.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

dnia 4.12.2020 r. zarejestrowany pod numerem 11592.2020) w sprawie prac remontowych i 

konserwacyjnych zabytków w Turczynku.  

Przewodniczący Komisji przybliżył treść wniosku w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych zabytków w 

Turczynku. Wniosek był omawiany na poprzednich obradach komisji. Wniosek został wprowadzony jeszcze raz 

pod obrady komisji, żeby dać możliwość wnoszącemu, żeby miał możliwość prezentacji swoich poglądów 

przed komisją. Wniosek został skierowany do BMM i do RMM. W swojej treści dotyczy kwestii wykonawczej, 

czyli remontu i zabezpieczenia zabytków na Turczynku. Chodzi o zabezpieczenia środków na ten remont. W 

chwili obecnej, jeżeli taki wniosek miałby być realizowany, wiąże się z inicjatywą burmistrza i utworzenia 

osobnej pozycji budżetowej, albo poniesienia nakładów, które ma podmiot zarządzający tym obiektem, czyli 

ZGKiM. We wszystkich tych wypadkach właściwość w ocenie radnego pozostaje w gestii BMM. RMM nie może 

utworzyć takiego zadania budżecie. 

Mieszkanka uważa, że problem polega na tym, że ani burmistrz ani dyrektor ZGKiM, która opiekuje się tym 

obiektem, nie odpowiadają na pisma Stowarzyszenia Na Rzecz Miast – Ogrodów. Stowarzyszenie zaoferowało, 

że niektóre rzeczy zrobi sami np. umocowanie rynien. Nie ma żadnej pomocy ze strony urzędu. Mieszkanka 

podkreśliła, że wewnątrz budynku jest miejsce, które trzeba natychmiast zabezpieczyć, cała reszta nie jest w 
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tragicznym stanie. Trzeba zabezpieczyć niektóre miejsca i przeprowadzić małe naprawy, żeby nie doprowadzić 

obiektu do całkowitej dewastacji, chyba, że cel jest taki, żeby to jak najtaniej sprzedać. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że w podobnej kwestii trwa kontrola NIK. Radny nawiązał do pisma 

skierowanego do ZGKiM gdzie wymieniono jedenaście pozycji do wykonania odnośnie Turczynka.  

Propozycja Przewodniczącego Komisji jest taka, żeby przekazać wniosek do burmistrza. W treści uzasadnienia 

radny postara się ująć, że powinno być to załatwione i że przysługuje stowarzyszeniu złożenie skargi na 

burmistrza w tym zakresie. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazanie pisma do Burmistrza Miasta Milanówka, jako 

wniosku zgodnie z właściwością. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała przekazanie wniosku do Burmistrza Miasta Milanówka. 

 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.   

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ 

Radny Piotr Napłoszek 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

  

      

 

     

                          

 

 

 

 


