
 

Protokół Nr 37 

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

dnia 28 września 2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji radny Jaromir Chojecki otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Ładu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska..Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Obrady Komisji odbyły się w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto Ogród. 

 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Jaromir Chojecki 

Radny Witold Mossakowski nieobecny 

Radna Jolanta Nowakowska  

Radny Krzysztof Ołpiński  

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek 

Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie celem zaopiniowania; 

b) upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; 

3.Omówienie zagadnień związanych z przejmowaniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, 

wybudowanych ze środków prywatnych na terenie Miasta Milanówka. 

4.Omówienie wniosku MPWiK w spr. wyrażenia zgody na zmianę treści 1 ust.2 uchwały Nr 459/XLVI/18 Rady 

Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. 

5.Sprawy różne dot. MPWiK. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek 

Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie celem zaopiniowania. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że zmiany w obowiązującym regulaminie zaopatrzenia  

w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Milanówka w stosunku do tego starego, dotyczą zmian 

wynikających z dodania art. 18 a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, który określa się już na poziomie ustawowym zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci.  

W zaproponowanym projekcie zostało to określone w punkcie 5: Warunki przyłączenia do sieci. Zostało to 

doprecyzowane w punkcie 6: Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych oraz w punkcie 7: Sposób dokonywania odbioru przez MPWiK, wykonanie przyłącza.  



Zmiany wynikają wprost z art. 19a oraz wynikają również z art.29 znowelizowanej Ustawy o prawo 

budowlane, której nowelizacja weszła w życie 19 września 2020r. Mniej wymaga się od klienta wnioskującego 

do spółki o wydanie regulaminu i stosownie do treści ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu, warunków  

i przyłączenia do sieci wodociągowej, a część tych obowiązków, które do tej pory były po stronie klienta, 

zostały przeniesione na spółkę. W związku z tym zasadne jest, aby zrobić aktualizację tego regulaminu  

i stosownie do treści ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków na 

podstawie przekazanych projektów regulaminów RMM powinna przyjąć własny regulamin. Nie musi być 

powiązany z regulaminem przedstawionym przez spółkę, w którym ustawodawca dopuścił dowolność. 

Przewodniczący Komisji zauważył, że taki regulamin był już podejmowany uchwałą. Czy to jest nowy 

regulamin, czy tylko aktualizacja. 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że trzeba przyjąć nowy regulamin, po uzyskaniu akceptacji  

i pozytywnej opinii organu regulującego w tym przypadku Wody Polskie.  

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośba o dostarczenie regulaminu radnym. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy byłaby możliwość udostępnienia w tym regulaminie, aby MPWiK 

podawało do publicznej wiadomości parametry wody pitnej.  

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że cały czas jest to publikowane na stronie MPWiK, podawana jest 

również twardość wody. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie w sprawie montażu, utrzymania zaworów antyskażeniowych. 

Radna zapytała, dlaczego jest to obowiązek konsumenta. Jaki jest koszt instalacji takich zaworów? 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że takie informacje przekaże na piśmie. Pan Kopiec podkreślił, że 

ustawa przekłada obowiązek ponoszenia kosztów przyłączenia na mieszkańca. Całe przyłącze oprócz 

wodomierza jest kosztem mieszkańca. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, 1- wstrzymująca, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

b) upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej. 

Stosownie do tej uchwały upoważnia się MPWiK Sp. z.o.o do załatwiania spraw z zakresu administracji 

publicznej, w zakresie prowadzenia na podstawie art.5, ust.7 w związku z art.5, ust.2 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych dotyczących nakazania wykonania obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej.  

Przewodniczący Komisji zauważył, że nie ma uzasadnienia do uchwały. 

Pan Przemysław Kopiec uzasadnił uchwałę. Pan Kopiec poinformował, że w interesie spółki jest to, żeby 

zintensyfikować działania mające na celu podłączenie nieruchomości, które posiadają szambo, a są w zasięgu 

sieci kanalizacyjnej. 

Przewodniczący Komisji zapytał ile takich decyzji zostało wydanych dotychczas przez urząd miasta, ile zostało 

wyegzekwowanych?  

Pan Przemysław Kopiec nie ma takich informacji. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy przekazanie tych właściwości do MPWiK, które leżą po stronie BMM, czyli 

wydawanie decyzji nakazowych o przyłączeniu, potem decyzji w trybie egzekucji, były konsultowane  

z działem prawnym? Jak jest możliwość podłączenia mieszkańca po wydaniu decyzji? 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, ten projekt uchwały nie przewiduje prowadzenia trybu 

egzekucji. Egzekucje prowadzi się w oparciu o inne przepisy. Tu jest na chwilę obecną prowadzenie 



postępowań w sprawie przyłączenia i wydania decyzji nakazującej przyłączenie do nieruchomości. Na chwilę 

obecną prowadzenie egzekucji nadal pozostaje po stronie BMM. Ta uchwała była konsultowana z działem 

prawnym UMM. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała o formy zachęcania dla mieszkańców dotyczące podłączania się do sieci. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że obecnie MPWiK jest na takim etapie, że nie może 

przedstawić form zachęcania mieszkańców do podłączenia. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy spółka jest przygotowana merytorycznie, kadrowo do wydawania takich 

decyzji? Radny zapytał ile mieszkańców może podłączyć się do kanalizacji a się nie podłączają. Radny zapytał, 

jak p. Kopiec widzi pracę spółki w takim natłoku decyzji administracyjnych i toczenia dużej ilości postepowań. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że spółka ma wsparcie merytoryczne od strony prawnej, 

ponieważ ma zatrudnionego mecenasa. Pan Kopiec uważa, że MPWiK jest przygotowana również od strony 

technicznej, jest zatrudniony wykwalifikowany w tym kierunku personel. Tylko MPWiK ma najlepszą wiedzę, 

gdzie, które nieruchomości można przyłączyć do sieci. Tej wiedzy urząd nie posiada. 

Przewodniczący komisji uważa, że taką wiedzę można przekazać do urzędu, żeby te sprawy prowadził. 

Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska uważa, że tryb nakazowy ma to do siebie, że jak jest decyzja 

administracyjna to należy ją wykonać. Większość mieszkańców, którzy mieszkają przy wodociągach lub 

kanalizacji, mogliby teoretycznie podłączyć się bez problemu. Dla nich problem stanowią pieniądze. 

Zaprojektowanie przyłącza, doprowadzenie do domu, później zapłacenie za możliwość przyłączenia  

i wykonanie, kosztuje ok. 10 000,00zł. Większość mieszkańców na to nie stać. Mieszkanka chciałaby wiedzieć, 

jak urząd będzie wspierał mieszkańców w tej sytuacji. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że przyłączenie można rozłożyć na raty. 

Radny Krzysztof Ołpiński uważa, że rozłożenie kosztów na raty jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Radny 

podkreślił, niewielka ilość mieszkańców przyłączonych jest do sieci. 

Mieszkaniec nie zgadza się z tym, co mówi przedstawiciel MPWiK tzn. żeby przekazać cały nadzór związany  

z procesem przyłączania kanalizacji i wody, do spółki. Dlaczego urząd miejski ma tego nie sprawdzać.  Pan 

prezes chce mieć obowiązki, a jeszcze nie wie jak zachęcić mieszkańców do podłączania. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że cały czas spółka zachęca do podłączenia, robi akcje 

promocyjne. Obowiązek przyłączania nakłada na mieszkańca ustawa o zbiorowym utrzymaniu czystości 

 i porządku w gminie. 

Mieszkaniec podkreślił, że od 2011 roku walczy o kanalizację w ulicy, przy której mieszka. Spółka nic nie robi  

w tym temacie. Był projekt, były pieniądze przeznaczone na skanalizowanie ulicy. Do tej pory nic się nie 

zadziało. 

Stowarzyszenie LOP p. Justyna Mietelska uważa, że w chwili obecnej BMM odpowiada za cała działalność, 

RMM ustala budżet na kanalizację w konkretnych ulicach. W chwili obecnej RMM ma nad tym kontrolę, 

pośrednio przez radę mają mieszkańcy. Jaka będzie sytuacja, kiedy to wszystko zostanie przekazane MPWiK. 

Czy przekazanie kompetencji, łącznie z trybem nakazowym, spowoduje, że burmistrz będzie poza decyzją. 

Rada nie będzie miała nic do powiedzenia oprócz dawania pieniędzy z budżetu. 

Przewodniczący wyjaśnił, że mieszkanka myli trzy rzeczy. Inwestycje, woda, kanalizacja realizowane przez 

UMM, inwestycje, woda, kanalizacja realizowane przez MPWiK, i wydawanie decyzji administracyjnych 

określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że NIK przeprowadziła kontrolę gmin w zakresie podłączania do 

kanalizacji. Przewodniczący odczytał fragment uzasadnienia. 

Radny uważa, że BMM ma większe możliwości kadrowe i doświadczenie w wydawaniu 

decyzji administracyjnych, niż MPWiK. MPWiK powinno skupić się na budowie, eksploatacji urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, przepompowni, stacji uzdatniania, a nie zajmować się wydaniem decyzji 

administracyjnych. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący upoważnienia 



Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Komisja w głosowaniu: 2-, przeciw, 1- wstrzymujący, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

Ad.3. 

Omówienie zagadnień związanych z przejmowaniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, 

wybudowanych ze środków prywatnych na terenie Miasta Milanówka. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że wysłał do radnych zarys sposobów wyceny. Do tego 

doszły dwa kosztorysy. Zasady wyceny opierają propozycję wyceny, zasad wyceny o metodę kosztową. 

Metoda ta polega na tym, że liczymy koszty na podstawie danych z kwartalnych średnich z danej inwestycji. Ta 

wartość będzie zazwyczaj zbliżona do wartości faktur dotyczących wykonania danych urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych. Druga metoda jest to metoda dochodowa. Opis metody jest obszerny. Radni otrzymali 

materiały do zapoznania. Metoda dochodowa polega na metodzie, w której bierzemy stopę zwrotu inwestycji, 

czas, okres, liczbę podłączonych mieszkańców korzystających z danego urządzenia wodociągowo-

kanalizacyjnego.  W przedstawionych protokołach wyceny, mamy wodociąg o długości 200m, do którego 

zostało podłączone 5 mieszkańców, do drugiego 25 mieszkańców. Okres, którym została objęta wycena to 20 

lat. Koszty w porównaniu do wartości kosztowej są znacząco niższe. Taki sposób rozliczania wprowadzają już 

duże przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce. Propozycja ze strony spółki jest taka, że ref. TOM 

będzie wnioskował na najbliższą sesję o zwiększenie środków na wykup urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych, które wnioski już wpłynęły i zalegają w urzędzie. Od przyszłego roku jest propozycja, aby 

pewną kwotę startową w formie podniesienia kapitału zakładowego spółki wnieść do spółki i żeby to już ten 

proceder prowadziła spółka. 

Jeżeli RMM nie będzie miała przeciwwskazań to p. Kopiec sugeruje metodę dochodową, która urealnia stopę 

zwrotu takiej inwestycji. Jeżeli RMM podejmie decyzję, że ma być to metoda kosztowa, to też nie ma 

przeciwskazań. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy proponowane kwoty z protokołów są jednorazowe, czy są roczne? 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że w metodzie kosztowej będzie to 75 000,00zł netto.  

W metodzie dochodowej zależy to od liczby mieszkańców, która się podłączy do danego urządzeń 

 wodociągowo-kanalizacyjnego. Jeżeli na odcinku 200m podłączy się 5 mieszkańców, to stopa wzrostu 

uwzględniając wskaźniki, będzie to wartość po 20 latach 1 200,00zł. Jest to jednorazowa płatność. To jest 

realna wartość rynkowa urządzenia. W drugim przypadku jest podane 25 mieszkańców podłączonych na tym 

samym wodociągu. Tam kwota wynosi 14 000,00zł. To jest wartość netto i za tyle spółka wykupi w tej 

metodzie od mieszkańca. Jest to kwota netto. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że do tej pory stawki są z poprzedniej kadencji wprowadzone 

zarządzeniem pani burmistrz poprzedniej kadencji. Stawki nie były zmieniane ok. 6 lat. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że było to jednoroczne zarządzenie, aktualizowane, co jakiś 

czas. 

Przewodniczący Komisji uważa, że nie będzie chętnych, żeby budować kanalizację we własnym zakresie  

w zakresie tych pieniędzy. Stworzymy dokument, który nie będzie używany. Radny uważa, że stawki powinny 

być, co roku zmieniane. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że metoda kosztowa jest aktualizowana raz na kwartał. 

Przewodniczący Komisji rozumie, że te kwoty będą podlegały rewaloryzacji. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że zgodnie z danymi, które przekazują portale 

informacyjne, w zakresie średnich cen danych robót. To uwzględnia metoda kosztowa. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy będzie to sporządzone w formie uchwały. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że jest to propozycja do omówienia. 

Propozycja spółki jest taka, żeby przenieść ten obowiązek na rzecz spółki. Dać jakiś kapitał w formie 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki i żeby spółka realizowała to zadanie. 



Radny Krzysztof Ołpiński zapytał, czy p. Kopiec miał sygnały od mieszkańców, że są skłonni zawierać umowy  

i korzystać z takiej formy przeprowadzenia inwestycji. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że w tej chwili wszystkie negocjacje w sprawie wykupu 

prowadzi ref. TOM.  Pan Kopiec nie ma takich informacji. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że w ten sposób będą prowadzone nowe inwestycje. Rozpoczęte 

inwestycje będą prowadzone na starych zasadach. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że ref. TOM będzie wnioskował na kwotę ok. 100 000,00zł, 

żeby dokończyć te sprawy, które są już w referacie, żeby id 1 stycznia te sprawy przejęła spółka. 

 

Ad.4. 

Omówienie wniosku MPWiK w spr. wyrażenia zgody na zmianę treści paragrafu 1 ust.2 uchwały  

Nr 459/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że zmiana tej uchwały dotyczy zapisu,  

ponieważ poprzez podniesienie kapitału zakładowego została wniesiona kwota 250 000,00zł, celem realizacji 

zadań związanych z budową wodociągów i kanalizacji w ul.8 maja. Spółka analizując możliwość budowy 

kanalizacji w ul. 8 maja, doszła do wniosku, że kanał grawitacyjny się tam nie zmieści. Ulica ma od 2,80 do 2,20 

w najszerszym miejscu. Jest tam zlokalizowany gazociąg, oświetlenie a po drugiej stronie ulicy, i w środku jest 

zlokalizowany wodociąg. Żeby zrealizować to zadanie należy wybudować kanał ciśnieniowy, który jest dużo 

mniejszy. Należy zachować odległości od pozostałych urządzeń. Wiąże się to też z częściową przebudową 

wodociągu, który się tam znajduje. Lokalizacja kanału grawitacyjnego, który powinien mieć, co jakiś czas 

studnie rewizyjne, które mają na zewnątrz po 1,2m i doliczając do tego po 1m z każdej strony wyniesie 3,20 

szerokości, czyli w zasadzie należałoby przy budowie kanału grawitacyjnego przebudować lub  

w zasadzie usunąć gazociąg, linie i słupy oświetlenia ulicznego. Przy kanalizacji ciśnieniowej, przebudowanie, 

przeniesienie wodociągu, a przy kanalizacji grawitacyjnej w zasadzie wszystkich pozostałych urządzeń też. Do 

mieszkańców ul. 8 Maja, zostały wysłane umowy przedwstępne. Na chwilę obecną nie wróciła żadna 

podpisana umowa. Oficjalnie, co najmniej 4 osoby złożyły protest, że nie życzą sobie kanału ciśnieniowego, 

tylko grawitacyjny. W związku z tym, że ta technologia przepompowni przydomowych w Polsce jest 

stosowana, nie wiąże się z żadnymi uciążliwościami dla mieszkańca. Pan Kopiec podkreślił, że na  

ul. Sobieskiego, która jest tylko trochę szersza, wysłano umowy. Na dzień dzisiejszy jest podpisane 5 umów. 

Tam też jest ciasno, też jest infrastruktura pozostała, od której trzeba zachować odległości. Wiązałoby się to 

też przy kanale ciśnieniowym z pewna przebudową wodociągu. Założenia są takie same. Pan Kopiec uważa, że 

nikogo nie będzie zmuszać do przyłączenia, jeżeli nie ma takiego życzenia. Pan Kopiec podkreślił, że  

w ul. 8 Maja w 2012 roku został wybudowany wodociąg. Nikt do tej pory się do niego nie podłączył. Jeżeli 

RMM sobie życzy, można wybudować kanał sanitarny w tej ulicy ewentualnie później w formie decyzji 

postarać się, aby BMM wyegzekwował przyłączenie. 

Pan Kopiec poinformował, że do mieszkańców na ul. Sobieskiego wysłano 25 pism, które dotyczyły 21 działek, 

w tym 13 posesji zabudowanych. Pism nie odebrało 4 właścicieli, w tym 1 właściciel działki zabudowanej. Na 

dzień dzisiejszy podpisano 5 umów. Jedna właścicielka złożyła wniosek o wycenę. Inny mieszkaniec 

dowiadywał się telefonicznie o koszty. Takie zainteresowanie jest na dzień dzisiejszy. Pan Kopiec zaznaczył, że 

koszty przydomowej przepompowni pokrywa spółka. Dodatkowo spółka pokrywa koszty eksploatacji pod 

warunkiem, że nie lądują w kanalizacji śmieci, i pokrywa kosztu prądu. Tańszym modelem budowy kanalizacji 

jest kanalizacja ciśnieniowa ( 400 000,00zł netto za 600 m bieżących). 

W przypadku kanalizacji grawitacyjnej wyszło 600 000,00 zł netto. Przy kanalizacji grawitacyjnej na 600 m nie 

uzyska się odpowiedniego spadku. W związku z tym i tak należałoby zamontować tam przepompownie. Koszt 

takiej przepompowni to ok. 80 000,00 zł, i jest wielce prawdopodobne, że nie zmieści się na tej ulicy. Ta ulica 

ma 4,5 m. 



Przewodniczący Komisji nawiązał do uchwały 459 dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał 

został podwyższony o 244 900,00 zł. Przewodniczący przypomniał o zadaniu „Budowa wodociągu w ulicy 

bocznej od Konopnickiej i bocznej od Wiatracznej”. Radny zapytał, czy zostało to zrealizowane. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że odbiory były w marcu tego roku. Prezes MPWiK 

wnioskuje, żeby kwotę 160 000,00zł, która pozostała na realizację, przeznaczyć na 200 m bieżących  

w ul. Sobieskiego na kanalizację. 

Przewodniczący Komisji zapytał, ile osób może się podłączyć w ul. 8 Maja. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że było wysłanych 12 pism. Jest to osiem posesji. Obejmuje 

to odcinek 200m. 

Przewodniczący Komisji rozumie, ze kosztorysy są na całą ul. Sobieskiego. 

Pan Przemysław Kopiec potwierdził. Jest to 595 m bieżących, aż do granicy z Grodziskiem. W kosztorysach jest 

uwzględnione 14 przydomowych przepompowni. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, na jakim jest etapie dokumentacja ze zgodami do wykonania tej 

kanalizacji w systemie, który p. Kopiec proponuje. 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że nie jest przygotowany, żaden projekt na 8 Maja. Prezes zapytał, 

dlaczego MPWiK miał przygotować projekt, który nie spotkał się z aprobatą mieszkańców? 

Radna Jolanta Nowakowska zaznaczyła, że został ustalony program Wieloletni MPWiK, w którym ustalono, że 

ta kanalizacja zostanie wykonana maksymalnie do 2020 roku. Ustalono, że środki finansowe na realizację 

skanalizowania zostały zabezpieczone. Zostały wydane warunki techniczne do przeprowadzenia budowy 

kanalizacji w ulicy. Została wykonana mapa do celów projektowych. MPWiK oczekuje na otrzymanie opinii 

geotechnicznej, wskazującej na warunki gruntowo – wodne w tej ulicy. Z firmy zewnętrznej padło określenie, 

że opinia powinna być wydana lada moment. Było to 10 kwietnia 2019 r.. W kolejnym etapie zostanie złożony 

wniosek o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego do ref. Gospodarki Nieruchomościami UMM, 

przy czym w 2018 r. w poprzedniej kadencji, projekt został wykonany, na wykonanie tej kanalizacji w systemie 

grawitacyjnym. Został złożone wniosek do ROŚ, o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego. 

MPWiK nie odpowiedział na uwagi, na zapytania, które zostały tam wskazane. Od 2018 r. nic nie zostało 

zrobione.  

Radna zapytała, kiedy wystąpiono z umowami do mieszkańców o ewentualna zgodę na zaprojektowanie  

i wybudowanie kanalizacji w systemie ciśnieniowej?  

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że umowy przedwstępne zostały wysłane na przełomie lipca i sierpnia 

tego roku. Pan Kopiec nie może brać odpowiedzialności za to, co się działo przed 17 marca. 

Radna Jolanta Nowakowska zaznaczyła, że mieszkańcy czekają 11 lat. Radna uważa, że ten proces trwa 

bardzo długo. Najpierw mają informację, że będzie to grawitacja, a teraz się dowiadują, że MPWiK dopiero 

będzie wykonywać projekt, jak się ewentualnie mieszkańcy na to zgodzą. Radna zapytała, jaki będzie średni 

koszt mieszkańca, dotyczący przyłączenia do sieci, który proponuje p. Kopiec? 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że koszt przydomowej przepompowni ścieków, czyli kwota 6 500,00zł 

netto pokrywa spółka. Koszt przyłącza od przepompowni do sieci w ulicy pokrywa spółka. Jedynym kosztem, 

jaki pokrywają mieszkańcy, to jest przepięcie do tych dwóch metrów, między budynkiem a zbiornikiem 

bezodpływowym. Koszt zależy od tego, gdzie projektant wskaże docelowo tą przepompownię. Jedynym 

kosztem będzie doprowadzenie przewodu zasilającego do skrzynki zasilającej przepompownię. Koszty prądu 

są kosztami spółki, koszty eksploatacji przepompowni są po stronie spółki. Nawet w momencie braku prądu, 

spółka gwarantuje odbiór ścieków. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, w jaki sposób spółka zachęca mieszkańców do 

podłączenia, ponieważ wszyscy obawiają się kanalizacji ciśnieniowej. Obawa dotyczy awarii systemu, kosztów. 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że to wszystko zostało omówione na spotkaniu w dniu 28 czerwca  

z mieszkańcami. Można wynająć zewnętrzne biuro projektowe, które określi, czy należy przebudować 

pozostałe urządzenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego, czyli oświetlenie, gazociąg  

i wodociąg i poda kosztorys ile to kosztuje, żeby wykonać kanalizacje grawitacyjną. Może się okazać, że 



zamiast 160 000,00zł, koszt budowy kanalizacji wyniesie 2 mln zł. Pan Kopiec nie widzi przeszkód, żeby za 2 

mln zł wybudować tam kanalizację. W ocenie prezesa jest to nieekonomiczne, ale jeśli będzie taka wola 

organu stanowiącego tego miasta, to nie ma przeszkód. Dlatego p. Kopiec wnioskuje, żeby RMM podjęła takie 

stanowisko. 

Mieszkanka ul. 8 Maja czeka już 10 lat na podłączenie do kanalizacji. Od początku była mowa o kanalizacji 

grawitacyjnej. Mieszkanka negatywnie odniosła się do podłączenia wymyślonej w tym roku instalacji 

ciśnieniowej. Instalacja na opinię wadliwej i kosztownej. Została wykonana instalacja wodna, na którą nikt nie 

składał wniosków. Nikt by o niej nie wiedział, gdyby mieszkańcy nie zaczęli składać wniosków o kanalizację. 

Gdyby nie było tej rury można by było wstawić instalacje kanalizacji. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, że jeżeli mieszkańcy zabiegali od 2010 roku o kanalizację, to, dlaczego 

najpierw wykonano wodociąg. 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że spółkę MPWiK powołano w 2012 roku. O to należy zapytać osoby, 

które wybudowały wodociąg w 2012 r. Przyjęto to na stan majątku miasta od 2012 roku. Spółka tego nie 

budowała. 

Mieszkaniec podkreślił, że nikt by się nie dowiedział o instancji wodociągu, gdyby nie awaria, która zalała pół 

ulicy i część działek. Wtedy się okazało, że w ulicy jest wodociąg. Prace zostały wykonane metodą przeciskania, 

bez wykopu. Nikt nie powiadomił mieszkańców. Dobrze, że jest ten wodociąg. Wszyscy mieszkańcy chcą się 

podłączyć. Ale co z kanalizacją? Mieszkaniec przypomniał, że w umowie, którą MPWiK przesłał jest napisane, 

że po dwóch latach przechodzi na własność mieszkańca. Wszystkie koszty z eksploatacji i konserwacji tej 

pompy przejdą na mieszkańca. 

Prezes MPWiK poinformował, że urządzenie nie będzie przekazane dopóki mieszkaniec nie będzie 

zapewniony, zabezpieczony w tej formie obniżenia stawki na taryfie. Nawet, jeśli mieszkaniec będzie miał 

własność tej przepompowni to nadal koszty eksploatacji, będą kosztami spółki, pod warunkiem, że 

mieszkaniec eksploatuje ja zgodnie z instrukcją producenta. 

Pan Kopiec poinformował, że z tego modelu, który został przekazany mieszkańcom, wygląda na to, że za 

700,00zł netto, jesteśmy w stanie ułożyć metr bieżący rury. Jeżeli tu mamy 160 m bieżących razy 700,00zł to 

wychodzi 112 000,00zł netto. To wszystkie koszty teoretyczne. To oszacuje nam dokładnie kosztorysant przy 

robieniu projektu. 

Przewodniczący Komisji uważa, że w przy kanalizacji cisnieniowej nie trzeba będzie nic przebudowywać. Przy 

kanale grawitacyjnym jest 100% pewności, ze trzeba będzie coś przebudować. 

Radna Jolanta Nowakowska poruszyła temat zapachu szamba z instalacji ciśnieniowej 

Prezes MPWiK uważa, że bardziej nieszczelna jest kanalizacja grawitacyjna niż ciśnieniowa. Kanalizacja 

ciśnieniowa z zasady musi być szczelna, żeby to przetłoczyć. 

Mieszkaniec uważa, że umowa powinna być napisana przez prawnika. W umowie powinny być zawarte dane 

dotyczące urządzenia. 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że spotkanie w czerwcu przebiegło w pozytywnej atmosferze. Nikt  

z mieszkańców nie zgłaszał wątpliwości. Zgodnie z tym, co p. Kopiec przekazał na spotkaniu 28 czerwca, 

finalna propozycja będzie w formie umowy przedwstępnej wysłana do mieszkańców i ew. po tym etapie 

można dalej rozmawiać. Niestety, po tym zaczęły wpływać do MPWiK oświadczenia, w których zawarte były 

żądania mieszkańców dotyczące kanalizacji grawitacyjnej. Pan Kopiec podjął decyzję, że nie są mieszkańcy 

zainteresowani i zaproponował inną ulicę o podobnych parametrach, żeby RMM wskazać model, który został 

przedstawiony, że to rozwiązanie jest korzystniejsze. Nawet, gdyby RMM miała uwagi, co do kosztów, to 

można zastosować formę dopłaty. Po to jest dzisiejsza komisja, żeby wypracować wspólne rozwiązanie. Pan 

Kopiec nie widzi przeciwskazań, żeby do osób korzystających z przydomowych przepompowni ścieków, zrobić 

w formie dopłaty, jakąś kwotę, która by miała na celu rekompensować te ewentualne koszty z tego tytułu. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, jakie warunki są korzystniejsze dla mieszkańców. 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że może na to pytanie odpowiedzieć w momencie, kiedy będzie 

przygotowywał nowy wniosek taryfowy. W tej chwili od 9 września weszły nowe taryfy. 



Radna Jolanta Nowakowska zapytała, na jakiej podstawie p. Kopiec uważa, że będą one korzystniejsze. Radna 

prosi o podanie lokalizacji, gdzie są już zamontowane takie pompy ciśnieniowe.  

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że nie może podać takich informacji. Pan Kopiec zaproponował, że 

zaprosi producenta takich urządzeń, który zrobi prezentację. Wtedy odpowie wyczerpująco na pytania 

mieszkańców. 

Radna Jolanta Nowakowska uważa, ze dostawca urządzeń będzie reklamował swoje produkty. Wielu 

konsumentów daje się nabrać na drogie produkty, które są nieużyteczne. 

Pan Przemysław Kopiec poinformował, że producent tych urządzeń sprzedał 30 tys. takich produktów  

na terenie Polski. Producent jest wymieniony w załączniku do umowy. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby mieszkańcy przedstawili swoje warunki umowy, co chcieliby 

zmienić. Przewodniczący zwrócił się do prezesa MPWiK, żeby zorientował się, jakie są koszty wynajęcia 

projektanta, który by zaprojektował kanalizację grawitacyjną i określił koszty przełożenia innych mediów, 

które tam są ( woda, gaz, prąd). 

Pan Przemysław Kopiec może to zrealizować ze środków, które są potrzebne na wybudowanie kanalizacji. Pan 

Kopiec zrobi rozeznanie rynkowe i przedstawi przed podjęciem decyzji. 

Przewodniczący Komisji uważa, że problem tkwi z zapisach umowy. Trzeba popracować nad umową. Jeżeli 

kanalizacja grawitacyjna ma kosztować 500 000,00 zł to lepiej zmienić zapisy umowy. 

Ad.5. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji zapytał, na jakim etapie jest przebudowa targowiska miejskiego. 

Prezes MPWiK Przemysław Kopiec poinformował, że w dniu 21 maja została podpisana umowa. W dniu  

1 czerwca do spółki wpłynęło pismo ze strony miasta, w którym proszą o niepodejmowanie czynności, które 

mogłyby generować koszty po stronie konsorcjum w związku z podjęciem uchwały przez RMM i tam był 

załącznik w formie uchwały. W dniu 2 czerwca p. Kopiec poinformował konsorcjanta pisemnie o takim 

zleceniu ze strony miasta. W chwili obecnej czeka na informacje ze strony miasta. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że jeżeli została podpisana umowa na wynajem terenu zastępczego, 

to powinny się rozpocząć działania w kierunku uzbrojenia terenu i przygotowania przed przeniesieniem 

kupców. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
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