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Łomianki, dnia 11.12.2020 r.

z. Jer.nochwe.nodocasorose ee... .... . . .  . . . . .....

Sz. P. Małgorzata Żebrowska - Piotrak
Burmistrz Łomianek

w miejscu

Dot.: interpelacja Pana Marcina Etienne, Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie
inwestycji wodociągowej ma terenie Dziekanowa Bajkowego, z dnia 1 grudnia 2020r.
Szanowna Pani Burmistrz,

W odpowiedzi na poszczególne punkty niniejszej interpelacji Zakład Wodociągówi Kanalizacjiw ŁomiankachSp.z o. o. informuje co następuje:
Ad 1

Odpowiadając na pytanie czy Zakład Wodociągówi Kanalizacji w Łomiankach Sp. zo. o otrzymałod Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego wyjaśnienie, dlaczego zakreślony w kodeksie
postępowania administracyjnego miesięczny termin na wydanie decyzji został przekroczonyzdaniem Pana Radnego Marcina Etienne czterokrotnie wskazuję, iż spółka nie otrzymała takich
informacji. Zgodniez art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za datę formalnegowszczęcia postępowania wywłaszczeniowego uznaje się datę doręczenia stronomzawiadomienia o wszczęciu postępowania. W tym przypadku zawiadomienie zostało wydanew dniu 22 września 2020 roku, wpłynęło do spółki 28 września 2020 roku. Oznacza to, żezawiadomienie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego należy dostarczyćwtaki sposób,aby wywołało ono skutki prawne. Strony postępowania powinny być powiadamiane w sposóbokreślony przepisami art. 39-48 KPA. Bowiem postępowanie wywłaszczeniowe jestpostępowaniem administracyjnym prowadzonym w trybie i na zasadach określonych w rozdziale
czwartym ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale także na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego. Zatem od skutecznego doręczenia zawiadomienia przedewszystkim osobom, które mają być pozbawione praw rzeczowych do nieruchomości w drodze
wywłaszczenia, a także od starannej realizacji postanowień ustawowych, zależy termin
otrzymania, przez podmioty zamierzające zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne celu
publicznego, nieskrępowanego prawa dostępu do nieruchomości będącej przedmiotemwywłaszczenia.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy, od dnia zamieszczenia ogłoszenia w prasie, na stronach
internetowych o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości, zgłoszą się osoby, którym przysługująprawa rzeczowe (udokumentowane), wówczas właściwy organ jest zobowiązany do
przeprowadzenia z tymi osobami rokowań. Natomiast po bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego przez ustawodawcę

w
art. 114 ust. 4, starosta jest upoważniony do wszczęciapostępowania wywłaszczeniowego w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie
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prawnym, poprzez wywieszenie na tablicach urzędu starostwa powiatowego stosownegoogłoszenia. Postępowanie rozpoczyna bieg z dniem wywieszenia ogłoszenia.
Art. 35 $ 5 k.p.a. : „Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza sięterminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresówzawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanychz winy strony albo przyczyn niezależnych od organu”. W związku z powyższym uznać należy, iżdecyzja została wydana w terminie, gdyż czasu 14 dni na zapoznanie się z materiałamipostępowania nie wlicza się do czasu rozpoznania sprawy.

Reasumując, od dnia 28 września 2020 roku (data odbioru zawiadomienia) nie wlicza się 14 dnina zapoznanie z aktami sprawy, w związku z tym termin na wydanie decyzji rozpoczął swój biegod dnia 12 października 2020 roku. Tak więc termin na wydanie decyzji upływał w dniu12 listopada 2020 roku,a decyzja została wydana w dniu 10 listopada 2020 roku.
Ad 2

Procedura ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości, w trybie art. 124 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wymaga od wnioskodawcy przygotowaniaszeregu informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości, które mają być objęte procedurąograniczenia. Przede wszystkim należy ustalić szczegółowe dane dotyczące ich właścicieli, coW kontekście braków występujących w rejestrze gruntów prowadzonych przez StarostęWarszawskiego Zachodniego bywa utrudnione.
Dodatkowe komplikacje bardzo często pojawiają się również w sytuacji, gdy właściciel działki,bądź jeden z wielu jej współwłaścicieli nie żyje. W takim wypadku konieczne jest ustalenie statusupostępowania spadkowego, bowiem w przypadku, gdy postępowanie spadkowe jest w toku,zastosowanie procedury ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości nie jest możliwei należy czekać do zakończenia postepowania spadkowego(art. 124 można zastosować, gdywłaściciel jest ustalony i nie wyraża zgody na budowę infrastruktury, bądź gdyjest nieustalony.W przypadku postępowania spadkowego mamydo czynienia z sytuacją pośrednią).
Ustalenie statusu postępowania spadkowego polega na zwróceniu się do odpowiednich instytucjiz wnioskiem o udzielenie takiej informacji (właściwy urząd skarbowy, sąd, Urząd GminyŁomianki), co wymaga określonego czasu.
W przypadku ustalonych żyjących właścicieli wnioskodawca zobowiązany jest doprzeprowadzenia rokowań z właścicielami (z każdym z osobna), które zakończone sąpodpisaniem odpowiednich protokołów. W związkuz faktem, iż działki stanowiące ulice obszarutzw. Dziekanowa Bajkowego niejednokrotnie posiadają po kilkudziesięciu współwłaścicieliprzeprowadzenie rokowań nawet z częścią z nich (część właścicieli wyraziła zgodę na budowęsieci) jest procesem czasochłonnym.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki należy zwrócić uwagę, iż zastosowanie procedury art. 124musi zostać poprzedzone wykonaniem szeregu złożonych czynności, które w znacznym stopniuutrudniają jednoczesne objęcieniąkilku ulic.
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Koszt zaprojektowania i wybudowaniasieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza, Baśniowej
i Kopciuszka, zgodnie z umową z Wykonawcą, wyniesie 1 140 148, 50 zł brutto (Inwestycja zewzględu na długotrwały okres procedury związanejz art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami nie został jeszcze ukończona).
Ad 4

W chwili obecnej ZWiK nie jest w stanie przedstawić dokładnego kosztorysu budowy sieci
wodociągowej dla całego obszaru Dziekanowa Bajkowego (z rozbiciem na poszczególne ulice),ze względu na niezakończenie etapu przygotowania dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji.
Ad 5

W związku z podjętą uchwałą o dokapitalizowaniu ZWIK w Łomiankach Spółka z o.o., nastąpiłakonieczność na nowo weryfikacji pod kątem przepływów finansowych Harmonogramu RealizacjiInwestycji wod-kan i planujemy poprawiony harmonogram niezwłocznie przekazać do akceptacjiBurmistrzowi Łomianek tj. do końca grudnia br., a ten zgodnie z procedurą przekaże opracowanyHRI do Biura Rady Miejskiej.

Ad 6

Planowa inwestycja polegająca na budowiesieci kanalizacyjnej w ulicy Rolniczej (na odcinku od
skrzyżowaniaz ulicą Wiklinową do granicy z gminą Czosnów), związana z przebudowąfragmentuulicy Rolniczej spowoduje, iż równolegle z siecią kanalizacyjną w ulicy Waligóry powstanie w niejrównież sieć wodociągowa. Wybudowaniesieci kanalizacyjnej w ulicy Waligóry jest konieczne ze
względów technologicznych, związanych z koniecznością przesyłu części ścieków pochodzącychz rejonu ulicy Rolniczej bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ulicy
Warszawskiej. Wybudowanie sieci wodociągowej w ulicy Waligóry, równolegle do planowejsiecikanalizacyjnej jest zasadne i konieczne ze względów technicznych, gdyż pozwoli uniknąćdwukrotnego rozbierania i odtwarzania nawierzchni drogowej.

Robert Chychłowśki

,
Człon Zarządu
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