UCHWAŁA NR 233/XXVII/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Skargę z dnia z dnia 27 kwietnia 2021 r. na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w zakresie
tranzytu wody, przekazaną Radzie Miasta Podkowa Leśna według właściwości przez Wojewodę
Mazowieckiego w dniu 28 kwietnia 2021 r., postanawia się uznać za bezzasadną z przyczyn określonych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go
do przesłania wnoszącemu skargę odpisu niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
Michał Gołąb
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Załącznik do uchwały Nr 233/XXVII/2021
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 20 maja 2021 r.
Uzasadnienie
Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w brzmieniu:
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącym skargi w sprawie tranzytu wody z dnia
28 kwietnia 2021 r., w dniach 5 i 10 maja 2021 r. Komisja zapoznała się z treścią skargi w obecności
mieszkańców oraz radnych gminy Brwinów i miasta Podkowa Leśna. Odbyła się szeroka dyskusja na ten
temat, wysłuchano również wyjaśnień Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i przedstawicieli Urzędu Miasta
Podkowa Leśna. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać skargę za bezzasadną i dołączyć
wyjaśnienia Burmistrza Miasta pokazujące szerszy kontekst zaistniałej sytuacji.
Komisja zauważa, że sposób zaopatrzenia mieszkańców w wodę na terenie gminy reguluje ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
W art. 3 ustawodawca wyraźnie określił, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest
zadaniem własnym gminy, które może być realizowane poprzez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego
rodzaju działalność. Na tej podstawie uważamy, że skarżenie Burmistrza sąsiedniej gminy o brak
dostarczenia wody do domu osoby skarżącej mieszkającej w innej gminie jest bezzasadne.
Ponadto między gminami Brwinów i Podkowa Leśna nie ma żadnego porozumienia w myśl powyższej
ustawy, cedującego zadanie własne Gminy Brwinów dotyczące dostarczenia wody przez Miasto Podkowa
Leśna.
Załącznikiem do stanowiska Komisji jest pismo Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
Wobec powyższych ustaleń postanawia się uznać skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
Michał Gołąb
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Załącznik do Załącznika do uchwały
Podkowa Leśna, 05.05.2021 r.
Informacje dot. przesyłów wody pomiędzy Podkową Leśną a Brwinowem
dla Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Sposób zaopatrzenia mieszkańców w wodę na terenie gminy reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W art. 3 ustawodawca wyraźnie
określił, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, które
może być realizowane poprzez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, oraz gminne jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.
W 2011 roku gmina Brwinów utworzyła spółkę pod nazwą Brwinowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przekazując jej do realizacji zadanie własne w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, czyli działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody
mieszkańcom gminy.
W listopadzie 2020 r. Podkowa Leśna zwróciła się do BPWIK sp. z o.o. z prośbą o uregulowanie
zaszłości i wypracowanie zasad współpracy w zakresie przesyłu wody przez teren miasta do miejscowości
którym gmina Brwinów zobowiązana jest ją dostarczać. Ponieważ pismo pozostało bez odpowiedzi,
w styczniu 2021 r. Podkowa Leśna wypowiedziała gminie Brwinów (z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia) dotychczasowe umowy dotyczące wzajemnych dostaw wody.
W dniu 20.04.2021 r. w związku z uruchomieniem nowo wybudowanego (przez teren Podkowy
Leśnej) wodociągu tranzytowego Brwinów-Owczarnia, na pisemną prośbę BPWIK sp. z o.o. zostały
zamknięte zasuwy na wyjściu wodociągu z Podkowy Leśnej w kierunku Żółwina.
Mając na uwadze, że w ostatnich latach Brwinów nie wywiązywał się z zapisów umowy zawartej
w 2001 r. mówiących że ilość wody wypływającej z Podkowy Leśnej powinna być równa ilości wody
wpływającej z Brwinowa postanowiono pozostawić zamknięte zasuwy do czasu uregulowania zaległości.
Należy tu nadmienić, że na dzień 24.04.2021 r. deficyt wody po stronie Brwinowa wynosił 2695 m3
w stosunku do Podkowy Leśnej i nie zmniejszał się pomimo zamkniętych zasuw na wypływie. Sytuacja taka
świadczyć może o zbyt niskim ciśnieniu wody w sieci wodociągowej w Brwinowie co uniemożliwiało
wtłoczenie wody do sieci Podkowy Leśnej.
Zwracamy uwagę, że pomimo zaistniałej sytuacji Podkowa Leśna cały czas zapewniała dostawę wody
mieszkańcom Żółwina, Owczarni, Brwinowa oraz Otrębus, którzy nie posiadają bezpośredniego połączenia
z wodociągiem brwinowskim. Są to mieszkańcy o których do tej pory nie zadbały władze gminy sąsiedniej
i nie mają innej alternatywy w zakresie zaopatrzenia w wodę.
Z naszych informacji wynika, że na terenie południowych miejscowości gminy Brwinów nie wystąpił
brak wody, jedynie występował znaczny spadek ciśnienia w sieci. Za zaistniałą sytuację związaną ze
znacznym spadkiem ciśnienia odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo działające w imieniu gminy Brwinów,
które zgodnie z art. 5 ust. 1 przytoczonej wcześniej ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ma obowiązek zapewnienia zdolności
posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim
ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej
wody.
Z analizy dostępnych dokumentów wynika, że Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. powołane do realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów od listopada 2020 r. do kwietnia
2021 r. nie podjęło żadnych działań zmierzających do uregulowania zasad współpracy z Podkową Leśną
w zakresie przesyłu wody poprzez sieć wodociągową miasta.
W przedmiotowej sprawie należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna zgodnie z prawem zobowiązany jest do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Podkowy Leśnej i nie ma
obowiązku ani możliwości świadczenia usługi dostawy wody mieszkańcom innej gminy bez zawarcia
stosownych porozumień.
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Należy jednoznacznie stwierdzić, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, niedopuszczalnym
jest obarczanie odpowiedzialnością Burmistrza gminy sąsiedniej za nieudolność bądź niewłaściwe
realizowanie obowiązków przez podmiot do tego powołany.
Wszelkie uwagi oraz skargi dotyczące jakości świadczonych usług na terenie gminy przez
Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. winny być kierowane bezpośrednio do
organu założycielskiego, czyli Burmistrza Gminy Brwinów.
Dla lepszego zobrazowania problemu poniżej przedstawiamy krótki opis współpracy obu gmin na
przestrzeni lat:
·12.1990 uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w/s budowy ujęcia wodnego na terenie miasta ze
środków budżetu,
·10.1993 uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w/s wyrażenia zgody na podjęcie inwestycji w postaci
budowy wodociągu i kanalizacji miejskiej,
·06.1994 r zostaje zawarte porozumienie pomiędzy Brwinowem i Podkową Leśną, dotyczące zrzutu
ścieków do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim poprzez kolektor gminy Brwinów.
1. Podkowa Leśna ma partycypować w kosztach budowy kolektora na terenie gminy Brwinów w 50%
2. Podkowa Leśna ma partycypować w kosztach utrzymania i eksploatacji przepompowni i kolektora
proporcjonalnie do ilości zrzucanych ścieków przez poszczególne gminy.
Brwinów nie wywiązał się ze swojej części umowy, nie rozpoczął inwestycji.
·08.1994 r. uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w/s udzielenia upoważnienia zarządowi Miasta do
podpisania umowy inwestycyjnej na wykonanie projektów technicznych wodociągu i kanalizacji (dotyczy
dawnego odpowiednika WPF)
·07.1995 r. na spotkaniu strony (Podkowa Leśna i Brwinów) ustaliły:
1. zasoby gminy Brwinów nie są w stanie pokryć docelowego zapotrzebowania w wodę gminy Brwinów,
Żółwina, Owczarni i Podkowy Leśnej.
2. Brwinów projektował i budował sieci z założeniem, że nie będą one zasilały Podkowy Leśnej,
·ewentualne zasilenie Podkowy Leśnej i tranzyt do Żółwina i Owczarni wymaga powiększenia średnic
wodociągów na terenie Brwinowa,
1. zapotrzebowanie docelowe w wodę Podkowy Leśnej obliczone zostało na 765 m³ wody/dobę
2. ustalono potrzebę połączenia sieci wodociągowych, ale bez zmian średnic wodociągów,
·08.1995 r. porozumienie dotyczące uzgodnienia spięć zaprojektowanych wodociągów obu gmin
z potrzebą dostosowania ich średnic na potrzeby tranzytu wody do Żółwina i Owczarni. Koszty „spinek”
gminy ponoszą we własnym zakresie na swoim terenie.
·W 1996 r. Podkowa Leśna opracowuje projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
całego miasta.
Projekt nie przewiduje „sieci magistralnej” na potrzeby tranzytu wody do Żółwina, Owczarni
i Tereni. Ruszają prace budowlane.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta zrealizowana została wyłącznie ze
środków budżetowych miasta Podkowa Leśna, w tym pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW
w Warszawie i sprzedaży mienia gminy.
·05.1996 r. uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w/s przeznaczenia środków finansowych z budżetu
miasta na budowę wodociągów i kanalizacji – „Ustala się przeznaczyć rokrocznie na inwestycje
wodociągowo-kanalizacyjną co najmniej 25% z budżetu po odjęciu dotacji celowej i subwencji.
·09.1996 r uchwała rady Miasta Podkowa Leśna w/s udzielenia zarządowi Miasta upoważnienia do
podejmowania działań prawnych zmierzających do realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej
w Podkowie Leśnej
·11.1996 r. zostaje zawarta umowa na wykonanie „spinek” sieci wodociągowej. Inwestorem jest
Podkowa Leśna. Brwinów ma partycypować w kosztach, ale ze środków zewnętrznych pozyskanych na ten
cel. Takiego dofinansowania Brwinów nie uzyskał.
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Brwinów ma zapewnić 800 m³ wody/dobę z SUW w Brwinowie do czasu wybudowania przez Podkowę
Leśną swojej Stacji Uzdatniania Wody co najmniej do końca 2001 r.
Podkowa Leśna płaci za wodę z Brwinowa po kosztach cen Brwinowa, ponadto Podkowa Leśna ma
zapewnić dobrowolne przyłączenie się mieszkańców Żółwina, Owczarni i miasta Brwinowa do
podkowiańskiej sieci wodociągowej.
·12.1996 r. porozumienie ws pokrycia w 50% kosztów budowy spinek ze środków własnych gmin, gdyby
Brwinów nie pozyskał na nie środków zewnętrznych, do czego zobowiązał się we wcześniejszych
ustaleniach.
·07.1997 r. Podkowa Leśna podpisuje z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Brwikom sp. z o.o. umowę
na dostawę wody z SUW w Brwinowie. Umowa obowiązuje co najmniej do końca 2001 r. Dostawca
zobowiązuje się dostarczyć do 800 m³ wody/dobę. Ceny za dostarczona wodę ma ustalać Rada Miejska
w Brwinowie.
·07.1998 r. aneks do umowy z 1.07.1997 r. o powierzeniu Dostawcy (PW Brwikom sp. z o.o.) w którym
miasto Podkowa Leśna powierza w użytkowanie i administrowanie swoją sieć wodociągową i urządzenia
z nią związane. Za ww. usługi Miasto Podkowa Leśna zapłaci Brwikom ryczałt miesięczny w wysokości
4631 pln + należny VAT. Wynagrodzeniem Dostawcy ma być także różnica pomiędzy ceną wody
w Podkowie i Brwinowie, przy czym nie może być mniejsza niż 50% ceny ustalonej umową 14.11.1996 r.
Brwikom zostaje postawiony w stan likwidacji.
·05.1999 r. protokół ze spotkania, na którym ustalono, że:
1. istnieje możliwość dostarczania odpłatnie wody do sieci Podkowy Leśnej ze stacji w Brwinowie na
okres 2,5 roku licząc od końca 2001 r. z zastrzeżeniem, że tylko wtedy, gdy będzie to możliwe i po
zaspokojeniu potrzeb w wodę Brwinowa.
2. w przypadku spełnienia ww. warunków tranzyt wody do Owczarni i Żółwina będzie nadal utrzymany.
·jeśli pobory wody dla Podkowy będą większe, ta zobowiązuje się do budowy swojej Stacji Uzdatniania
Wody,
1. Podkowa Leśna zobowiązuje się przez 5 lat od momentu wybudowania swojej SUW przekazać
nadmiary wody do Żółwina i Owczarni.
2. Podkowa Leśna zobowiązała się do zasilenia ze swoich wodociągów części osiedla Borki i wybudowania
dodatkowej spinki z Żółwinem na potrzeby rozbudowy szkoły podstawowej w Żółwinie.
·12.1999 r Rada Miasta Podkowa Leśna podejmuje uchwałę w/s partycypacji w kosztach budowy
oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim
·03.2000 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podejmuje uchwałę ws upoważnienia Zarządu Miasta do
zawarcia umowy z gminą Brwinów o wzajemnej dostawie wody.
·05.2000 r. umowa dotycząca ustalenia ceny za 1 m³ wody dostarczonej z Brwinowa do Podkowy Leśnej
·05.2000 r. umowa o dostawie z SUW w Brwinowie wody do sieci Podkowy Leśnej do 800 m³
wody/dobę.
1. zobowiązanie ze strony Podkowy Leśnej o dostarczeniu do sieci Brwinowa (Żółwin i Owczarnia) 850 m³
wody/dobę
2. gminy ustalają płatność za 1 m³ wody po cenach obowiązujących na terenie gmin. Tracą moc wszystkie
poprzednie umowy.
·07.2000 r starosta grodziski wydaje Podkowie Leśnej pozwolenie wodnoprawne na pobór max 1112,2
m³ wody na dobę do 31 grudnia 2010 r.
Podkowa Leśna wykonuje odwiert wód oligoceńskich – 3 studnia i w 2001 roku buduje swoją Stację
Uzdatniania Wody.
W czerwcu 2001 r wchodzi w życie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
·12.2001 r. umowa, na podstawie której miasto Podkowa Leśna zapewni wodę wsi Żółwin i Owczarnia
z własnego SUW z 1 stycznia 2002 r.
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1. Gmina Brwinów wprowadzi do sieci Podkowy Leśnej taką ilość wody jaką potrzebuje Żółwin
i Owczarnia. Ilość wody ma być określana na podstawie wskazań wodomierzy na „wejściu” i „wyjściu”
z Podkowy Leśnej. Woda ma być rozliczona na zasadzie barteru w kolejnym miesięcznym okresie
rozliczeniowym po odczycie.
2. Jeśli Brwinów zaliczy awarię, zwróci Podkowie Leśnej wodę w ciągu 3 dni od usunięcia awarii.
1. Brwinów może sprzedać większą ilość wody Podkowie Leśnej na zasadach komercyjnych.
·07.2003 r. Podkowa Leśna przesyła do Brwinowa nową umowę, której Brwinów nie podpisuje
mimo poczynionych ustaleń. Na mocy draftu umowy Brwinów miał odpłatnie dostarczyć Podkowie Leśnej
do 30.11.2006 r 120.000 m³ wody.
·12.2003 r. zostaje podpisane porozumienie o partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjne gminy Brwinów w ulicach granicznych w tym należącej w całości do gminy Brwinów –
Brwinów nigdy nie wywiązuje się z umowy.
·01.2007 r. starosta grodziski wydaje decyzję na pobór wód dla SUW w Podkowie Leśnej w ilości 950 m³
wody na dobę, max 1380 m³/dobę. Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do 14 stycznia 2027 r.
·05.2007 r Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje protokół Komisji Rewizyjnej (KR), w którym
Burmistrzowi zaleca się:
1. niezwłocznie sporządzić aneks do umowy z gminą Brwinów.
2. Zawrzeć okres obowiązywania umowy,
·określić maksymalne ilości wody z SUW w Podkowie dla gminy Brwinów
1. określić ciśnienia robocze w sieciach.
2. Określić warunki przyłączania mieszkańców Brwinowa bezpośrednio do wodociągów w Podkowie
Leśnej.
Protokół zawiera uwagę „w 2006 roku miasto Podkowa Leśna dostarczyło wsiom Żółwin i Owczarnia
około 60.000 m³ wody, tj. ok. 41% produkowanej z naszego IV-rzędowego ujęcia, do czego (nie do ilości)
zobowiązywała nas umowa” oraz „poza zobowiązaniem określonym w umowie, w 2006 roku dostarczono
ok. 6.000 m³ wody mieszkańcom miasta Brwinów zamieszkałym przy ulicach granicznych, zatem w celu
zmniejszenia okresowej intensywności eksploatacji z tego ujęcia – zasadnym staje się zwrot ilości wody (w
rozumieniu finansowym) od gminy Brwinów za pobraną wodę przez ich mieszkańców z ulic granicznych.”
·11.2008 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje protokół KR z kontroli zaleceń pokontrolnych KR
z 2007 r., w którym stwierdzono, że nie zaktualizowano umowy z Brwinowem.
30. W związku z nierozliczeniem się Brwinowa z partycypacji w kosztach budowy sieci wod.-kan.
w ulicach granicznych (w tym w całości znajdujących się na terenie gminy Brwinów) należy ponownie
zwrócić się do Brwinowa o regulację należności na podstawie porozumienia z 30.12.2003 r.
31. KR zaleciła zaprzestanie realizacji budowy sieci wodociągowej w ulicach Brwinowa (Młochowska
i Łosia)
W 2008 r Podkowa Leśna kończy budowę sieci wodociągowych na terenie Miasta. Inwestycja została
sfinansowana wyłącznie ze środków budżetu miasta Podkowa Leśna (na ten cel sprzedano część mienia
miasta), z zaciągniętych kredytów (między innymi w roku 2003 i dwukrotnie 2005), z pożyczek WFOŚiGW
(w roku 2000, dwukrotnie w roku 2001, 2002 i 2004 roku) oraz z wpłat mieszkańców miasta Podkowa
Leśna.
W kadencji 2006-2010 działa komisja społeczna ds. wzajemnych rozliczeń z Brwinowem której celem
jest pomoc w negocjacjach z władzami Brwinowa.
·Uchwałą XII.125.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Rada Miejska w Brwinowie przekazuje realizację
zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków utworzonej spółce BPWiK sp. zoo. z wyłącznym udziałem gminy Brwinów.
·11.2011 r. ma miejsce spotkanie burmistrzów (burmistrzem był już Arkadiusz Kosiński), na
którym omówiono kwestie odłączenia się Brwinowa od sieci Podkowy Leśnej. 28 grudnia
2011 burmistrz Brwinowa zostaje powiadomiony o powołaniu zespołu do spraw wypracowania
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porozumienia. Ze strony Brwinowa zespół zostaje powołany w styczniu 2012 r. Zespoły spotykają się co
najmniej 12.02.2012 r i 26.03.2012 r. oraz 2.07.2013 r
·04.2012 i 10.05.2012 r. Miasto Podkowa Leśna „ponagla gminę Brwinów” w/s przedstawienia
propozycji Brwinowa dotyczącego rozwiązania kwestii zaopatrzenia w wodę Owczarni i Żółwina.
23.05.2012 gmina Brwinów „zapewnia”, że prowadzi prace nad analizą.
Po wymianie korespondencji dochodzi do spotkań burmistrzów w dniu 8.10.2012 r i 18.12.2012 r. – bez
rezultatu. Sprawa ciągnie się przez cały 2013 i 2014 rok
·08.2012 r. Gmina Brwinów zmienia postanowienia umowy spółki BPWIK sp. z o.o., zabierając jej
możliwość zawierania umów „zewnętrznych”.
·11.2013 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje protokół KR z kontroli działań urzędu miasta
zmierzających do uregulowania gospodarki woda na terenie Miasta.
1. KR wskazała konieczność regulacji rozliczeń i umów z Brwinowem dotyczącym dostarczania i przesyłu
wody za który Brwinów nie ponosi opłat.
2. Powołano zespół przy burmistrz Podkowy Leśnej ds. negocjacji z Brwinowem.
·W czasie kontroli stwierdzono, że: na Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w 2013 roku zostały podjęte
uchwały o wykonaniu koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Żółwin
i Owczarnia.
1. Nie zostały zrealizowane zalecenia KR z 2001 i poprzednich kadencji w/s uregulowania rozliczeń za
dostawę wody i tranzyt do Żółwina, Owczarni i Tereni.
Cytaty z protokołu: Brwinów od lat „zbywa” Podkowę Leśną, „ciągle przesuwa terminy spotkań”,
„wyłania się obraz całkowitej braku chęci współpracy ze strony Brwinowa”, padają zapewnienia
„ustne”, powstają „sprzeczne notatki” ze spotkań. „Mimo zapewnień burmistrza Brwinowa, że
pieniądze zostały zabezpieczone w budżecie gminy Brwinów na dokumentacje” nic się nie dzieje.
Radni podnosili kwestie braku opłat za przesył wody. Występuje „brak woli” ze strony Brwinowa, do
Urzędu Miasta w Podkowie wpływają tylko kolejne obietnice podjęcia działań ze strony burmistrza
Kosińskiego.
·07.2014 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje kolejny protokół KR w/s gospodarki wodą na terenie
miasta, w którym zwraca uwagę, że mimo upływu lat kwestia dostawy wody i ponoszenia kosztów
tranzytu wody z Brwinowem jest nieuregulowana. KR zwraca się do Burmistrza Podkowy Leśnej
o sporządzenie analizy prawnej dotyczącej relacji pomiędzy umowami z 2000 i 2001 roku. Możliwości ich
wypowiedzenia i ewentualnych konsekwencji.
·11.2017 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje kolejny protokół KR dotyczący kwestii zaopatrzenia
w wodę i rozliczeń z Brwinowem
·11.2020 r Rada Miasta Podkowa Leśna wyraża zgodę na dzierżawę części działki pod wodociąg
z Brwinowa do Owczarni.
·12.2020 r. Rada Miasta Podkowa Leśna otrzymuje kolejne podsumowanie prac KR dotyczącej systemu
gospodarki wodą.
·10 listopada 2020 r. skierowałem pismo do Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. i wiadomości Burmistrza Brwinowa o konieczności uregulowania prawnych kwestii zarówno
tranzytu wody jak i wsparcia wodą z podkowiańskiego SUW sieci wodociągowej Brwinowa w przypadku
jej czasowej niewydolności. Pismo pozostało bez odpowiedzi.
·Pod koniec stycznia 2021 r. z ostrożności procesowej, umowa z 2001 roku została wypowiedziana
gminie Brwinów przez Podkowę Leśną, to działanie dopiero wywołuje reakcje włodarza Brwinowa. 9
lutego 2020 r ma miejsce spotkanie w podkowiańskim urzędzie. Brwinów nadal odrzuca propozycje
uregulowania stanu prawnego nowymi umowami i porozumieniami.
·Pod koniec marca 2021 r. zostaje uruchomiony wodociąg łączący sieć wodociągową gminy Brwinów
z siecią Owczarni przebiegający przez teren miasta Podkowa Leśna.
·14 kwietnia BPWiK zwraca się do miasta Podkowa Leśna z prośbą o zamknięcie zasuw na sieciach
Podkowy Leśnej. Do mieszkańców Żółwina, Owczarni i Tereni nieprzerwanie płynęła woda, w górnych
częściach Żółwina ciśnienia było niskie.
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·22 kwietnia „dług” Brwinowa wynosi 2695 m³ wody co odpowiada zapotrzebowaniu w wodę
południowych sołectw na kolejne 6-8 dni, w sieci Podkowy Leśnej jest wyższe ciśnienie wody, tym samym
woda z Brwinowa nie wpływa do Żółwina i Owczarni.
·30 kwietnia 2021 r. zostaje podpisana umowa między Miastem Podkowa Leśna a Gminą Brwinów, która
reguluje współpracę w zakresie świadczenia usług, polegających na przesyle wody dostarczanej przez
gminę Brwinów do miejscowości ościennych poprzez sieć, której właścicielem jest Podkowa Leśna.
Umowa została zawarta na czas określony – do końca listopada 2022 r.
Podsumowanie:
Od roku 2007 zapotrzebowanie na wodę na terenie południowych sołectw gminy Brwinów wzrosło
niemal trzy krotnie z ok. 50.000 m³ wody do ponad 140.000 m³ w zeszłym roku, czyli ok. 240%, gdy
w Podkowie Leśnej w analogicznym okresie ok. 45%. Wzrosła także znacznie sezonowa nierównomierność
rozbiorów sięgająca ponad 130% średniomiesięcznych rozbiorów wody, gdy w Podkowie Leśnej są one
o połowę mniejsze.
Na przestrzeni tylko ostatnich pięciu lat z podkowiańskich ujęcia wody (w tym wody z ujęcia z pokładów
oligocenu) do sieci wodociągowej gminy Brwinów trafiło 183.378 m³ wody, co daje średnią z ww.
pięciolecia na poziomie 36.675,6 m³ wody. W zależności od lat, od trochę ponad 10.000 m³ wody do trochę
ponad 90.000 m³ wody rocznie.
Obecnie woda „Brwinowa” to 80% przepływającej przez sieć podkowiańską wody, gdy w 2012 roku było
to 43%.
Rozliczenie ilościowe wody nastąpiło, jednak koszty wytworzenia tej wody nigdy nie zostały
rozliczone. Przez lata mieszkańcy Żółwina, Tereni i Owczarni korzystali z wody „wyprodukowanej”
przez Podkowę Leśną.
Koszty te ponieśli tylko mieszkańcy Podkowy Leśnej. Koszty przesyłu wody także od momentu
zawarcia umowy z 2001 roku ponoszą wyłącznie mieszkańcy Podkowy Leśnej. Wartość tych usług
wstępnie szacujemy na minimum ok. 1 mln złotych, kwota dotyczy tylko okresu ostatnich 5 lat. To
wymierna strata finansowa dla Podkowy Leśnej.
Na koniec czerwca 2017 deficyt po stronie Brwinowa sięgał 70.107 m³ wody.

2017
2018
2019
2020

65 644
129 237
165 459
166 856

111 663
132 669
144 236
140 733

– 46 019
– 3 432
21 223
26 123

– 43 675
– 47 107
– 25 884
239

Podkowa Leśna od momentu uruchomienia kolektora ściekowego i włączenia go do sieci
Milanówka, wnosi opłaty na rzecz Miasta Milanówek za tranzyt ścieków przez jej sieć (później spółki
zarządzającej siecią na jej terenie).

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna
Artur Tusiński
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