
RADA MIASTA i GMINY 
w Pilicy 

Uchwała Nr XLVII/325/2018 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych 
i Komunalnych w Pilicy 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) 
Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§1 
Rozpatrzyć skargę z dnia 03.04.2018 r. na działalność Dyrektora Zakładu Usług Wodnych 
i Komunalnych w Pilicy. 

§2 

Przyjąć stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Pilicy w sprawie 
skargi, o której mowa w §1, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§3 

Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy do udzielenia odpowiedzi 
na skargę w oparciu o stanowisko, wymienione w § 2. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZE W O D N i C V A.; • 
RADY MJASTA|(;wVV 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XLVII/325/2018 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy w Pilicy na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 
2018 r. rozpatrzyła skargę Pani ... z dnia 3 kwietnia 2018 r. na działalność Dyrektora Zakładu Usług 
Wodnych i Komunalnych w Pilicy, w której skarżąca zarzuca: 
- zaniedbanie organu w przedmiocie właściwego utrzymania wodomierza głównego, 

zainstalowanego pod adresem miejsca prowadzenia działalności skarżącej, do czego organ 
jest zobowiązany w zgodzie z art.15 ust.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków, 

- nienależyte wykonywanie zadań powierzonych organowi na podstawie art.5 ust.l ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a w szczególności 
zaniechanie w przedmiocie ciągłego i niezawodnego dostarczania wody, poprzez zwłokę 
w wymianie wodomierza głównego zainstalowanego u skarżącej, 

- naruszenie praworządności przez organ, poprzez uzależnienie wymiany wodomierza głównego 
od uiszczenia opłaty z tego tytułu przez skarżącą, podczas gdy art. 15 ust.3 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wskazuje wprost, że koszty nabycia, 
zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego spoczywają na przedsiębiorstwie 
wodociągowo-kanalizacyjnym, 

- przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy przez organ, poprzez uzależnienie rozpatrzenia 
wniosku o wymianę wodomierza głównego od zachowania pisemnej formy tego wniosku oraz 
brak informacji ze strony organu, udzielonej w chwili składania ustnego wniosku o wymianę 
wodomierza, że skuteczny będzie wyłącznie wniosek złożony w formie pisemnej. 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała stan faktyczny oraz podjęte przez Dyrektora Zakładu Usług 
Wodnych i Komunalnych czynności i uznała skargę za bezzasadną. 

Wobec powyższego na uzasadnienie swego stanowiska Komisja wskazuje, co następuje: 

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy należycie wykonuje swoje obowiązki w zakresie 
utrzymania publicznej sieci wodociągowej. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy nie jest 
zobowiązany do utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym przyłączy wodociągowych 
do posesji osób fizycznych, w tym także przyłącza wodociągowego do nieruchomości Pani ... , gdyż 
za stan techniczny i odpowiednie bieżące utrzymanie ww. przyłącza odpowiada odbiorca wody 
(właściciel nieruchomości). 

Definicję przyłącza wodociągowego zawiera uchwała Sądu Najwyższy z dnia 22 czerwca 2017r. 
(Sygn. akt III SZP 2/16). Przyłączem wodociągowym jest przewód łączący sieć wodociągową 
(publiczną) z wewnętrzną instalacją wodociągową na całej swojej długości. Odpowiednie 
zabezpieczenie studzienki wodociągowej - jako części przyłącza wodociągowego obciąża odbiorcę 
wody co oznacza, iż to właściciel nieruchomości winien należycie zabezpieczyć wodomierz przed 
zamarznięciem. 

Art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
stanowi, iż to odbiorca wody a nie przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiada za stan techniczny 
przyłącza wodociągowego. 



Zgodnie z przedstawioną dokumentacją oraz oświadczeniami stron przyczyną awarii wodomierza 
było zamarznięcie, wskutek niedostatecznego zabezpieczenia studzienki wodomierzowej przed 
niskimi temperaturami, a zabezpieczenie jest obowiązkiem odbiorcy wody a nie przedsiębiorstwa 
wodociągowego. 

Awaria wodomierza u skarżącej została zgłoszona ustnie w dniu 7 marca 2018 r. W tym samym 
dniu pracownicy Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy udali się do Pani ... 
i stwierdzili, iż wodomierz był niedostatecznie zabezpieczony przed mrozem (w okresie 
poprzedzającym awarię w rejonie Pilicy panowały mrozy ok. - 10 C do -20° C). Pani ... została 
poinformowana przez pracowników Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych, iż awaria licznika 
wody (wodomierza), powstała wskutek zawinienia właściciela nieruchomości i nie podlega 
wymianie na koszt Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych. 

Pisemne zlecenie wymiany wodomierza zostało złożone w dniu 9 marca 2018 r. W dniu następnym 
tj. w sobotę 10 marca 2018r. w godzinach rannych pracownicy Zakładu Usług Wodnych 
i Komunalnych udali się na nieruchomość Pani ... lecz nie zostali wpuszczeni na nieruchomość. 
Pani ... nie była już zainteresowana wymianą wodomierza. Finalnie wymiana wodomierza została 
dokonana w dniu 12 marca 2018 r. 

Mając na uwadze powyższe brak było podstaw do uznania skargi za zasadną. 


