
UCHWAŁA NR 947/22 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 15 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 czerwca 2022 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 241, art. 243, art. 244 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia wniosek z dnia 27 czerwca 2022 r. w części dotyczącej podłączenia 
do istniejącej kanalizacji poza terenem posesji Wnioskodawców. 

2. Przekazuje się zgodnie z właściwością do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. wniosek, o którym mowa 
w ust. 1, w części dotyczącej wydania warunków technicznych na szamba kompozytowe. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Torunia 

 
 

Marcin Czyżniewski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052 oraz 

z 2022 r. poz. 1301. 
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Załącznik do uchwały nr 947/22 

Rady Miasta Torunia 

z dnia 15 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

4 lipca 2022 r. do Rady Miasta Torunia wpłynął wniosek z dnia 27 czerwca 2022 r. o podłączenie 
do istniejącej kanalizacji poza terenem posesji Wnioskodawców ewentualnie o wydanie warunków 
technicznych na szamba kompozytowe. 

Przewodniczący Rady Miasta Torunia przekazał wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Torunia celem jego zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady rozstrzygającej zasadność 
wniosku. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 
poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) w zw. z art. 241, art. 243, art. 244 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, poz. 1491 i poz. 2052 oraz z 2022 r. 
poz. 1301) rada gminy rozpatruje wnioski składane przez obywateli.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 września 2022 r. zapoznała się z wnioskiem, 
uchwałą Rady Miasta Torunia nr 378/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 
1 kwietnia 2020 r. dotyczącego warunków technicznych podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
podłączenia kanalizacji sanitarnej oraz uchwałą nr 137/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. 
Woj. Kuj.- Pom. z 2022 r. poz. 585) przyjętej na podstawie art. 19 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 oraz 
z 2022 r. poz. 1549). Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Torunia ustaliła, że wniosek w zakresie 
podłączenia do istniejącej kanalizacji poza terenem posesji Wnioskodawców był już rozpatrzony powołaną 
uchwałą nr 378/20. 

Wobec powyższego Rada Miasta Torunia postanawia podtrzymać swoje poprzednie stanowisko wyrażone 
uchwałą nr 378/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 kwietnia 2020 r. 
dotyczącego warunków technicznych podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podłączenia kanalizacji 
sanitarnej i na tej podstawie Rada Miasta Torunia pozostawia bez rozpatrzenia wniosek z dnia 27 czerwca 
2022 r. w części dotyczącej podłączenia do istniejącej kanalizacji poza terenem posesji Wnioskodawców. 

Wniosek dotyczy otrzymania przez Wnioskodawców warunków technicznych podłączenia do sieci wodno-
kanalizacyjnej oraz podłączenia kanalizacji sanitarnej. 

Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że na podstawie § 14 ust. 1 cytowanej uchwały nr 
137/19 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Na tej podstawie Rada Miasta Torunia uznała, że nie jest właściwa do rozpatrzenia wniosku 
z dnia 27 czerwca 2022 r. w części dotyczącej wydania warunków technicznych na szamba kompozytowe. 
W tym zakresie właściwe jest przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zatem przekazuje wniosek 
zgodnie z właściwością do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

Jednocześnie z uwagi na to, iż wniosek nie został uznany za zasadny, ponowienie go w tej części 
bez wskazania nowych okoliczności spowoduje, zgodnie z art. 247 w zw. z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, iż Rada Miasta Torunia podtrzyma swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach 
sprawy - bez zawiadamiania Wnioskodawców. 
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