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Dotyczy – sprawy stwierdzonych administracyjnie  nieprawidłowości przy 

odprowadzaniu ścieków sanitarnych popełnianych przez właścicieli niektórych 

posesji przy ulicy Willowej w Miękini.  

 
  W związku z zgłoszonym przez członków – mieszkańców Miękini,   na ostatnim 
posiedzeniu Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, problemem nielegalnego 
odprowadzania ścieków  do kanalizacji deszczowej przez niektórych mieszkańców 
ulicy Willowej w Miękini i zobowiązaniem zarządu do wyjaśnienia tej sprawy, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji -  czy Państwowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej wykonał ciążący na nim obowiązek 
dokonania czynności sprawdzających  w zakresie realizacji decyzji z 4 września 2001 r. 
nakładających na Gminę Miękinia i właścicieli posesji położonych przy ul. Willowej                  
w Miękini, obowiązek zaprzestania nielegalnego odprowadzania ścieków do 
kanalizacji deszczowej i rowu melioracyjnego.  
 Jak ustaliliśmy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie 
Śląskiej,  w  2000 roku – z urzędu, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie 
nielegalnego odprowadzania ścieków sanitarnych z użytkowanych posesji przy  ulicy 
Willowej w Miękini. Przeprowadzona kontrola polegała na sprawdzeniu stanu 
sprawności technicznej i wartości użytkowej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej                  
w drodze gminnej – ul. Willowa,  oraz na ustaleniu w jaki sposób odprowadzane są 
ścieki z poszczególnych posesji położonych wzdłuż tej ulicy.  Postępowanie to 
wykazało cały szereg nieprawidłowości i skutkowało wydaniem decyzji 
zobowiązujących Gminę oraz właścicieli posesji, którym udowodniono 
odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej, do zaprzestania tego procederu                 
i użytkowanie obiektów tak jak stanowi art. 61 prawa budowlanego ( Dz. U. z 2000 r. 
nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) – zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska.   
Wszystkie decyzje zostały wydane w dniu 4 września 2001 r.    I na tym – jak się 

okazało,  poprzestano. Brak jakichkolwiek dowodów, że zobowiązani wykonali 
nałożony na nich obowiązek.  



W roku 2006 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, rozpatrując 
skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Środzie 
Śląskiej, zobowiązał go do podjęcia  czynności sprawdzających wykonanie wydanych 
decyzji.  Czy tak się stało?.  
 Z informacji uzyskanych na posiedzeniu Stowarzyszenia ( a brało w nim udział 

ponad 100 osób )  wiadomo nam, że decyzje wydane przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej w dniu 4 września 2001 r. nie zostały 
wykonane.  Ścieki nadal odprowadzane są nielegalnie do kanalizacji deszczowej oraz 
do rowu melioracyjnego. Świadczy o tym niezbicie roztaczający się fetor ze 
studzienek kanalizacji deszczowej  oraz  widok rowu melioracyjnego.  
 Taki stan rzeczy nie może być dłużej tolerowany.  Stanowi poważne 
naruszenie prawa, zagraża środowisku i świadczy o  bezczynności odpowiednich 
organów, które do dnia dzisiejszego nie potrafiły wyegzekwować obowiązku 
nałożonego na strony wydanych decyzji.  

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy o podjęcie czynności zmierzających do 
wyjaśnienia zgłoszonego problemu.  Każda z osób, która legalnie odprowadza ścieki 
ze swojej posesji, powinna dysponować - poza sprawnym technicznie własnym 
zbiornikiem bezodpływowym, dowodami ( rachunkami, fakturami ) na okoliczność, że 
zbiorniki te są regularnie opróżniane.   
Nie może być tak, że jedni wykonują swoje obowiązki zgodnie z prawem                                  
i poszanowaniem zasad dobrego sąsiedztwa, a inni obowiązki te lekceważą, 
wykorzystując bezczynność organów samorządowych,   które taki stan rzeczy tolerują.  
 
        Z poważaniem  
         Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” 
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