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Odpowiedź na interpelację 

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 27.11.2018 r. w sprawie 
inwestycji dotyczącej „Budowy sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno" wyjaśniam co następuje: 

na pierwsze cztery pytania poproszono o przygotowanie odpowiedzi projektanta i 
jednocześnie inspektora nadzoru inwestorskiego, odpowiedź brzmi następująco: 

Ad. 1. Studzienki nie zostały wybudowane na wszystkich nieruchomościach bo tak zakładała 
dokumentacja projektowa. Mieszkańcy którzy nie wyrazili zgody aby podpisać zgodę w 
formie oświadczenia o przekazaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane nie podpisali takowego oświadczenia. Z powyższego wynika że Gmina nie 
dysponuje nie istniejącymi oświadczeniami. 

Ad.2. Projekt pierwotny nie zakłada umieszczenia studzienek przyłączeniowych na 
wszystkich nieruchomościach. Na dzień dzisiejszy nie posiadam ilościowego zestawienia 
łącznej liczby nieruchomości ze studniami przyłączeniowymi. Projektant nie typował 

nieruchomości z podziałem na te do których będą realizowane przyłącza bez studzienek i te 
ze studzienkami przyłączeniowymi. 

Ad. 3. W przypadku jeżeli dysponujący nieruchomością wyrażał chęć włączenia się do sieci 
kanalizacji sanitarnej projektowano i wykonywano przyłącze. Fakt posiadania przydomowej 
oczyszczalni ścieków nie wyklucza możliwości podłączenia do sieci a jedynie zgodnie z 
ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenia ścieków nie powoduje tego 
obowiązku.-

Ad.4. Zgody będące w mocy prawnej wyrażały osoby które posiadały umocowanie prawne 
do podpisywania tego typu oświadczeń. 

Ad.5. Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie trzech pozwoleń na budowę w 
związku z powyższym uzyskano dwa pozwolenia na użytkowanie i jedno powiadomienie o 
nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy tj: 

1). Na sieci wykonane w drodze wojewódzkiej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy z 

dnia 11 września 2018 r. 

2). Na sieci wykonane w drodze gminnej uzyskano pozwolenie na użytkowanie w dniu 

09.11.2018 r. 

3). Na oczyszczalnię ścieków uzyskano pozwolenie na użytkowanie w dniu 09.11.2018 r. 



Ad.6. Inwestycja została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na 
budowę i gmina nie będzie montować studzienek kanalizacyjnych na działkach na których nie 
były zaprojektowane. Jeżeli w warunkach ogólnych przyłączenia nieruchomości do 
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej jest wskazane włączenie się do nieistniejącej studzienki 
to jest to oczywista omyłka, pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej sprawdzi czy taka 
sytuacja miała miejsce. Jeżeli taka sytuacja zaistniała zostanie sprostowana. 

Zgodnie z Pani interpelacją przekazujemy na Pani maila dokumentację techniczną na 

wykonanie wskazanej inwestycji, SIWZ oraz kopie decyzji administracyjnych zezwalających 

na użytkowanie przedmiotowej inwestycji 


