UCHWAŁA NR XIII/255/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność miejskiej jednostki organizacyjnej - Wodociągi Słupsk
Sp. z o.o.
Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 21 lipca 2019 r. (data wpływu do Rady Miejskiej
31 października 2019 r.) na działalność miejskiej jednostki organizacyjnej - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
w zakresie nienależytego wykonywania zadania związanego z poborem opłaty za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje
się
Przewodniczącą
Skarżących o sposobie załatwienia skargi.

Rady

Miejskiej

w Słupsku

do

powiadomienia

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do uchwały Nr XIII/255/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 listopada 2019 r.
Uzasadnienie
W dniu 31 października 2019 r. wpłynęło do Rady Miejskiej pismo od Prezydenta Miasta Słupska
przekazujące jej zgodnie z właściwością skargę na działalność miejskiej jednostki organizacyjnej Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. w zakresie nienależytego wykonywania zadania związanego z poborem opłaty
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Rada Miejska w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą,
- stanowiskiem Prezydent Miasta Słupska, który w piśmie z dnia 15 listopada 2019 r., znak:GKiOŚ-ROŚII.1510.1.2019 uznał ją za bezzasadną,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Słupsku, która na posiedzeniu w dniu
19 listopada 2019 r. rozpoznała skargę, przyjęła wyjaśnienia Prezydent Miasta Słupska i uznała skargę za
bezzasadną. Natomiast w kwestii roszczeń Wodociągów Słupsk Sp. z o.o. wobec Skarżącego uznała, że
nie jest kompetentna do rozstrzygania sporu. Jednocześnie stwierdziła, że sprawa została poddana pod
rozstrzygnięcie sądu cywilnego.
stwierdziła, co następuje:
Przedmiotem skargi jest zarzut działania na szkodę skarżącego przez obciążanie należnościami za
dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki do oraz z budynku mieszkalnego wielolokalowego położonego
w miejscowości Wrząca 66, (gmina Kobylnica), ustalanymi na podstawie wskazań wodomierza
głównego, zainstalowanego na przyłączu budynku, w części odpowiadającej udziałowi Skarżącego we
współwłasności tej nieruchomości, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielolokalowym,
a Skarżący jest właścicielem jednego z dwunastu lokali w tym budynku i współwłaścicielem w częściach
wspólnych ww. nieruchomości.
Skarżący kwestionuje obowiązek zapłaty należności w części odpowiadającej jego udziałowi
we współwłasności wynikającej z różnicy pomiędzy ilością dostarczanej wody wskazanej na podstawie
wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu w budynku, a ilością wody ustalonej na podstawie
wskazań podlicznika zainstalowanego w lokalu stanowiącym jego własność, w wypadku, gdy taka
różnica występuje.
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku prowadzi działalność jako przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na obszarze gminy Kobylnica,
w tym w miejscowości Wrząca: w zakresie odprowadzania ścieków począwszy od dnia 1.01.2010 roku
oraz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę począwszy od dnia 1.01.2012 roku. Działalność
prowadzona jest na podstawie zezwoleń udzielonych przez Wójta Gminy Kobylnica.
W dniu 23.04.2013 roku w nieruchomości położonej pod adresem Wrząca 66
w budynku mieszkalnym wielolokalowym zainstalowano na przyłączu wodociągowym
wodomierz główny stanowiący przyrząd mierzący pobór wody do nieruchomości zgodnie
z art. 2 pkt 19 ww. ustawy. Na podstawie art. 27 ust. 1 przytoczonej już ustawy ilość wody dostarczanej
do nieruchomości oraz ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego, co odnosi się również do nieruchomości położonej w miejscowości Wrząca 66.
Działając zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy „Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków” oraz § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006, poz. 886),
obowiązującego do dnia 2.03.2018 roku, przedsiębiorstwo ustalało należność za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do/z powyższej nieruchomości jako iloczyn cen i stawek
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opłat taryfowych obowiązujących na obszarze gminy Kobylnica oraz ilości dostarczonej wody ustalonej
na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w nieruchomości.
W nieruchomości położonej pod adresem Wrząca 66 znajduje się 12 samodzielnych lokali
mieszkalnych. W budynku z mocy prawa powstała wspólnota mieszkaniowa. Właściciele poszczególnych
lokali, jako członkowie tej wspólnoty mieszkaniowej, powinni powołać, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
o własności lokali, zarząd wspólnoty, który powinien wystąpić z wnioskiem do przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do/z
powyższej nieruchomości. Wystąpienie z ww. wnioskiem o zawarcie umowy jest obowiązkiem każdego
z podmiotów korzystających z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a niedochowanie
tego obowiązku traktowane jest jak nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków, co
uprawnia do odcięcia dostaw wody oraz podlega sankcjom karnym na podstawie przepisów prawa.
Wspólnota Mieszkaniowa „Wrząca 66” dopiero w 2019 roku dokonała wyboru zarządu.
Zarząd, działający przez wybranego administratora, wystąpił do Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. o zawarcie
umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do/z nieruchomości położonej we Wrzącej 66,
w związku z czym dopiero w dniu 10.04.2019 roku zawarta została umowa o dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków do/z przedmiotowej nieruchomości. Przed powyższą datą pobór wody
i odprowadzanie ścieków do/z nieruchomości położonej w miejscowości Wrząca 66 odbywał się bez
zawarcia umowy, wobec braku wniosku. W okresie poprzedzającym zawarcie umowy przedsiębiorstwo
dochodziło zapłaty należności od wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej Wrząca 66, tj.
właścicieli poszczególnych 12 lokali mieszkalnych, w tym od Skarżącego, przy czym właściciele lokali
obciążani byli należnością ustalaną comiesięcznie według wskazań podliczników zainstalowanych
w lokalach. Wobec faktu, że pobór wody ustalany według wskazań wodomierza głównego był wyższy
niż suma wskazań podliczników zainstalowanych w lokalach, przedsiębiorstwo obciążało właścicieli
lokali będących jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości w częściach wspólnych, różnicą
wynikającą z odczytów, wystawiając faktury obejmujące te należności.
Skarżący zakwestionował zasadność obciążania lokatorów, w tym jego w szczególności,
należnością wynikającą z opisanej wyżej różnicy i zawiadomił Prokuratora Prokuratury Rejonowej
w Słupsku o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu go w błąd przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne co do istnienia zobowiązania z tytułu należności
w płatnościach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, a także przestępstwa polegającego na
przesyłaniu faktur i upomnień do zapłaty za zużytą wodę. Prokurator wezwał przedsiębiorstwo
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień dotyczących zarzutu i spółka udzieliła pełnych
informacji dotyczących postawionego zarzutu w piśmie z dnia 02.02.2015 roku, do którego załączona
została pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu sprawy. Prokurator Rejonowy w Słupsku zatwierdził
postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w powyższej sprawie.
Właściciele poszczególnych lokali w budynku Wrząca 66 również kwestionowali wysokość opłaty
obejmującej okres od 25.04.2013 do 20.05.2015 r., Spółka skierowała więc do sądu cywilnego pozew
o zapłatę. Postępowanie sądowe potwierdziło zasadność dochodzonych przez nią roszczeń.
W sprawie rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w okresie od 16.12.2016 do
19.02.2019 r. Spółka wniosła pozew do sądu cywilnego, który obecnie prowadzi postępowanie w tej
sprawie.
Wobec powyższego Rada uznała, że nie jest kompetentna do oceny działalności Spółki w zakresie
dochodzonych przez nią należności od mieszkańców przedmiotowego budynku.
Odnosząc się natomiast do konieczności i celowości dochodzenia przez przedsiębiorstwo
wymagalnych należności za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, Rada stwierdziła, że jest kompetentna do
oceny, czy nie doszło do nieprawidłowości w postępowaniu Spółki w sprawie będącej przedmiotem
skargi.
Spółka ma status przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a jego zadaniem jest zaspokajanie
bieżących, stałych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do picia
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Dochodzenie należności za usługi wykonane przez
przedsiębiorstwo w przedmiocie jego działalności jest nie tylko uzasadnione, ale konieczne w celu
ochrony interesów wszystkich odbiorców usług korzystających z usług w zakresie zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków na obszarze gminy. Przedsiębiorstwo ma ponadto obowiązek równego
traktowania wszystkich odbiorców usług, w tym w zakresie dochodzenia zapłaty należności za usługi
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wykonane na rzecz każdego z odbiorców usług. Nieściągnięte należności przedsiębiorstwa mogą
stanowić podstawę do podwyższenia cen i stawek opłat ustalonych w taryfie obowiązującej wszystkich
odbiorców usług, co oznacza w efekcie ponoszenie konsekwencji wynikających z uchylania się od
zapłaty należności za wykonane usługi wodociągowo-kanalizacyjne przez wszystkich odbiorców usług,
do których zastosowanie mają stawki taryfowe obowiązujące na danym obszarze.
Reasumując, Rada Miejska w Słupsku oceniła, że Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. postąpiła
w przedmiotowej sprawie właściwie. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy postępowaniu ani
zaniedbań. Nie dopatrzono się również naruszenia interesów Skarżącego. Wobec powyższego skargę
uznała za bezzasadną.

Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

Pouczenie:
Zgodnie z art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z
2018 r. poz.2096, z 2019 r. poz.60, poz.730, poz.1133) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia,
została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi skargę
bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego.
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