
 

 

 

U C H W A Ł A   Nr  221/XXVI/16 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

 

 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka oraz Prezesa Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Milanówku 

 

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Skargę z dnia 1 sierpnia 2016 r. przekazaną przy piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości  

w Warszawie Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wydział Skarg i Wniosków z dnia  

8 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 11 sierpnia 2016 r. - zarejestrowaną pod 

numerem 5964/2016) – Rada Miasta Milanówka uznaje za bezzasadną. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

        Przewodnicząca  

             Rady Miasta Milanówka 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Dotyczy skargi na Burmistrza Miasta Milanówka oraz Prezesa MPWIK w Milanówku z dnia  

1 sierpnia 2016 r. przekazanej przy piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie Biura Kontroli  

i Audytu Wewnętrznego Wydział Skarg i Wniosków z dnia 8 sierpnia 2016 r.. 

 

Sprawa dotycząca sytuacji Skarżącego, stanowiąca przedmiot skargi była przedmiotem licznej 

korespondencji i rozmów Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

z w/w Zainteresowanym. Ich celem było wyjaśnienie sytuacji prawnej i faktycznej dotyczącej zaopatrzenia 

w wodę zajmowanych pomieszczeń przy ul. Głowackiego w Milanówku. 

 Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie polega na tym, że w/w zajmuje pomieszczenia  

w budynku pozostającym w posiadaniu samoistnym Posiadacza budynku. Posiadacz budynku wywodzi 

prawo władania tą nieruchomością z tytułu dziedziczenia, który został nieprawomocnie potwierdzony 

odpowiednim postanowieniem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim uznającym go jedynym 

spadkobiercą poprzedniego właściciela nieruchomości. Podobnie ten sam sąd stwierdził brak konieczności 

ustanowienia kuratora spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość, z uwagi na to że pozostaje ona 

właśnie w zarządzie Posiadacza budynku powołującego się na fakt dziedziczenia. Nie ulega więc 

wątpliwości, że Posiadacz budynku jest posiadaczem samoistnym tej nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym. Wobec powyższego w 2012r. została zwarta umowa dostawy wody pomiędzy MPWiK 

Sp. z o.o. a Posiadaczem budynku jako posiadaczem samoistnym powołującym się na tytuł dziedziczenia, 

zgodnie z art. 6 ust. 4 w zw. z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Dopiero po tym fakcie, w 2013r. Skarżący powiadomił o trwającym konflikcie dotyczącym 

dostawy wody do zajmowanego pomieszczenia. Spór ten pozostaje jednak poza zakresem kompetencji 

organów jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.  

Skarżący nie zajmuje lokalu stanowiącego odrębną własność w rozumieniu ustawy z dnia  

24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zatem nie ma potencjalnej możliwości zawarcia z nim odrębnej 

umowy. MPWiK Sp. z o.o. nie ma także jakichkolwiek podstaw prawnych zmuszenia posiadacza 

samoistnego do udostępnienia korzystania z wody przez Skarżącego, ani tym bardziej podjęcia 

jakichkolwiek czynności technicznych w celu doprowadzenia do oczekiwanej sytuacji. Wszelkie kwestie 

podnoszone w skardze mogą stanowić jedynie przedmiot postępowania sądowego z udziałem stron 

pozostających w sporze. Zarówno organy jednostek samorządu terytorialnego jak i MPWiK sp. z o.o. nie 

są uprawnione do skutecznego podważania wiarygodności oświadczeń Posiadacza budynku  

co do podsiadanego tytułu dziedziczenia. Może to uczynić jedynie sąd w trwającym postępowaniu.  

MPWiK Sp. z o.o. podejmował działania w celu polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, 

jednak okazały się one bezskuteczne. Szczegółowy opis stanu faktycznego i prawnego istniejącej sytuacji 

 z punktu widzenia możliwości przewidzianych w ustawie dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został przedstawiony Skarżącemu w ostatnim 

piśmie z dnia 9.08.2016r. znak: BOK/DW/204/2016, które wyraża ostateczne stanowisko MPWiK  

Sp. z o.o. 

Organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również MPWiK sp. z o.o. mogą działać jedynie  

w granicach i na podstawie prawa. Z tego względu nie jest zasadna skarga Pana Rafała Wyszkowskiego  

na działania Burmistrza Miasta Milanówka i Zarządu MPWiK Sp. z o.o. zarówno co do bezczynności,  

ani co do braku rozwiązań sytuacji w jakiej się znalazł skarżący. 

 

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Milanówka uznaje skargę za bezzasadną.  

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 

za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.  


