INFORMACJA
Dbając o stan sanitarny środowiska naturalnego na terenie miasta Sierpca,
prowadzone są kontrole nieruchomości pod kątem odprowadzania ścieków.
Dość częstym zjawiskiem spotykanym na terenie naszego miasta jest łamanie
obowiązujących przepisów przez właścicieli posesji, którzy to pozbywają się nieczystości
ciekłych niezgodnie z prawem tj. odprowadzają je bezpośrednio do rzeki lub do ziemi.
Na podstawie danych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu wynika, że z wielu posesji nieczystości ciekłe
gromadzone w zbiornikach bezodpływowych nie są wywożone systematycznie.
W związku z powyższym Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Sierpcu informuje o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej nałożonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 662 z późn. zm.)
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość
wyposażono w przydomową oczyszczalnię ścieków, która została zgłoszona do organów
ochrony środowiska (Starosta, Burmistrz).
Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego ustawą
obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie znajduje
żadnego prawnego uzasadnienia.
Urząd Miejski w Sierpcu ma w takim przypadku możliwość prawną wydania decyzji
administracyjnej nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, oraz nałożenia sankcji grzywny, zaś wykonanie
decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (procedura
wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej
– www.bip.sierpc.pl w zakładce gospodarka komunalna).
Jednakże właściciel posesji w rozumieniu przepisów prawa może wykonać przyłącze we
własnym zakresie lub zlecić to wyspecjalizowanej firmie świadczącej takie usługi. Chęć
podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej a także odbiór wykonanego
przyłącza należy zgłosić eksploatatorowi sieci tj. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpc.
Wyjaśniamy, że Miasto Sierpc realizując zadania gminy buduje kolektory sanitarne,
które mają określony cel przejęcia ścieków wytwarzanych przez mieszkańców
i odprowadzenia ich do miejskiej oczyszczalni ścieków. Związane jest to z szeroko
pojmowaną ochrona środowiska oraz wymogami prawnymi.
Na realizację inwestycji komunalnych takich jak budowa kolektorów sanitarnych Gmina
Miasto Sierpc zaciąga korzystne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego
polegającego na likwidacji istniejących szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi
a udzielone kredyty nie zostaną umorzone.
Wobec wyżej przedstawionych wymagań Miasto Sierpc jest zobligowane do wykazania
się efektem ekologicznym oraz szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu
ekologicznego przy prowadzonych inwestycjach.
W związku z powyższym apelujemy o niezwłoczne przystąpienie do
wykonania obowiązku podłączenia posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

