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Radzyń Podlaski, dnia 17 czerwca 2021 r. 

L.dz. 1587/2021 

 

Pan 

Wiesław Mazurek 

Wójt Gminy Radzyń Podlaski 

ul. Warszawska 32 

21-300 Radzyń Podlaski 

 

Dot.: budowy kanalizacji w miejscowości Biała 

 

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, z której wynika że Gmina Radzyń Podlaski 

pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę 

kanalizacji w miejscowości Biała i w związku z faktem, że pomimo braku zgody na odbiór ścieków 

przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Radzyniu Podlaskim z terenu objętego planowaną 

inwestycją, Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji poprzez ogłoszenie w dniu 10 czerwca 2021 

r. zamówienia publicznego na roboty budowlane „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białej, gm. 

Radzyń Podlaski” numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078317/01 działając w imieniu Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, które jako władający Miejską Oczyszczalnią 

Ścieków w Radzyniu Podlaskim ul. Kocka oraz jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zborowym realizującym zadania gminy miejskiej Radzyń Podlaski w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 

oświadczam, że: 

 

1. w całości podtrzymuję stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 17 listopada 2016 r. l.dz. 

3109/2016 złożonym w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski w dniu 17 listopada 2016 roku, z 

którego wynika, że: 

a. obecna przepustowość urządzeń Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Radzyniu 

Podlaskim nie pozwala na przyjęcie ścieków z terenu gminy ponad wydane 

dotychczas zgody, tj. Zabiele i Radowiec; 

b. techniczne warunki przyłączenia do miejskiej oczyszczalni ścieków innych niż w/w 

miejscowości możliwe będzie po uzyskaniu przez Gminę Radzyń Podlaski pisemnej 

zgody Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski – właściciela oczyszczalni; 

2. podstawowym zadaniem miejskiej oczyszczalni ścieków jest zaspokojenie bieżących i 

przyszłych potrzeb Miasta Radzyń Podlaski, a przyjęcie dodatkowo ścieków z gminy 

wiejskiej możliwe będzie dopiero po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni 

zwiększających możliwości oczyszczalni w zakresie odbioru dodatkowej ilości ścieków. 

W trakcie analizy dokumentacji związanej z w/w inwestycją udostępnioną przez Urząd Gminy 

Radzyń Podlaski i Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, stwierdzono, że w całym procesie 

przygotowywania dokumentacji projektowej oraz procedurze uzgodnieniowej konsekwentnie 



pomijane było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., zaś pismo PUK z dnia 17 listopada 

2016 r. informujące o braku zgody na włączenie do miejskiej oczyszczalni ścieków, o którym 

wspomina się w pkt 1 oświadczenia, najprawdopodobniej nie było przedstawiane do urzędów i 

instytucji podejmujących decyzje w sprawie. Kwestia ta wymaga dalszego wyjaśnienia. 

 

Wobec powyższego WZYWAM GMINĘ RADZYŃ PODLASKI do: 

1. nie podejmowania działań zarówno formalnych jak też inwestycyjnych, mających na celu 

przyłączanie kolejnych miejscowości do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Radzyniu 

Podlaskim nie objętych obowiązującymi umowami i porozumieniami, bez uzyskania zgody 

na takie przyłączenie wyrażone pisemnie przez właściciela oczyszczalni tj. Miasto Radzyń 

Podlaski; 

2. nie podejmowania działań mających na celu przyłączanie kolejnych miejscowości do 

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Radzyniu Podlaskim bez uzyskania warunków 

technicznych takiego przyłączenia, w tym opomiarowania dostarczanych ścieków, 

wydanych przez zarządzającego Miejską Oczyszczalnią Ścieków w Radzyniu Podlaskim tj. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. 

 

Na zakończenie jeszcze raz podkreślam, że na dzień dzisiejszy w obecnym stanie prawnym NIE 

MA ZGODY na przyłączenie do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Radzyniu Podlaskim 

miejscowości Biała gm. Radzyń Podlaski. 

 

Próba przyłączenia, nawet poprzez elementy istniejącej infrastruktury, bez zgody właściciela 

Oczyszczalni, jak też bez uzgodnienia z PUK warunków przyłączenia będzie działaniem 

bezprawnym, które może rodzić poważne konsekwencje prawne i odszkodowawcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Wojewoda Lubelski (dysponent środków FIL) 

2. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski 

3. Starostwo Powiatowe 

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radzyniu Podlaskim 
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