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INTERPELACJA
Działając

o

na podstawie art. 24 ust. 3 - 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

samorządzie

gminnym niniejszym

wnoszę interpelację

w sprawie kanalizacji w

Brzózkach w kwestiach szczegółowo opisanych poniżej.
Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:
W latach 2017 - 2018 w Brzózkach

została

przeprowadzona inwestycja pn. „Budowa

sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w
Gminie Nowe Warpno. W ramach tej inwestycji,

według

informacji przekazywanych

mi przez mieszkańców, na części nieruchomości należących do mieszkańców zostały
zlokalizowane

studzienki

przyłączeniowe,

natomiast

na

niektórych

takich

studzienek nie ma. Mimo to, że na niektórych nieruchomościach brakuje takich
studzienek mieszkańcy w „Warunkach ogólnych przyłączenia nieruchomości do
wiejskiej sieci kanalizacyjnej" maja wskazane, że włączenia należy dokonać do
nieistniejącej

fizycznie studzienki. Dodatkowo takie włączenie w niektórych

przypadkach wymaga ingerencji w pas ruchu drogowego drogi wojewódzkiej. Biorąc
powyższe

pod

uwagę wnioskuję

o udzielenie odpowiedzi na

poniższe

pytania:

1. Z jakiego powodu na części nieruchomości należących do mieszkańców nie
zostały

„ „.

umieszczone studzienki przyłączeniowe? Czy mieszkańcy nie wyrazili

zgody I zrezygnowali z takich studzienek na swoich nieruchomościach? Jeżeli
1

tak, to czy Gmina dysponuje pisemnymi oświadczeniami właścicieli tych
nieruchomości?

2. Czy pierwotny projekt (dokumentacja techniczna) , o której mowa w§ 1 ust.
2 Umowy o roboty budowlane nr NW/ZP-01/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zakładała

umieszczenie

nieruchomościach? Jeżeli

przyłączeniowych

studzienek
nie - to na ilu

łącznie?

na

Jakie zasady

wszystkich

obowiązywały,

co do wytypowania nieruchomości, na których studzienek nie będzie?
3. Czy w ramach inwestycji wykonywane była studzienki na nieruchomościach,
których właściciela dysponują biologicznymi oczyszczalniami ścieków?
4. Czy w przypadku nieruchomości, które są użytkowane na podstawie umowy
najmu uzyskano zgodę właściciela nieruchomości, czy tylko najemcy?
5. Czy inwestycja
6. Czy

została

mieszkańcom,

nieruchomości

należy

studzienki

zostaną

samorządzie

którzy

do wiejskiej

włączenia

Jednocześnie

dopuszczona do

dokonać

w

użytkowania? Jeżeli

„Warunkach

tak, to kiedy?

ogólnych

sieci kanalizacyjnej"

przyłączenia

maja wskazane,

że

do nieistniejącej fizycznie studzienki, takie

wykonane i kiedy?

na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
gminnym

uprzejmie

proszę

o

przekazanie

następujących

materiałów:

1) Dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy o roboty
budowlane nr NW /ZP-01 /2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
2) SIWZ, o którym mowa w§ 17 ust. 14 Umowy o roboty budowlane nr NW/ZP01 /2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
3) Decyzji administracyjnej

dopuszczającej

inwestycje do

użytkowania.

Uprzejmie proszę o przestanie wyżej wskazanych materiałów i odpowiedzi na
mój adres email: radca .zurowska@gmail.com .
Z poważaniem
Joanna
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