
Gmina przegrała z mieszkańcami! 
Wyrok jest prawomocny. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów orzekł dnia 15 października 2007 r., Ŝe Gmina 
Siewierz, jako monopolista, naduŜywała pozycji dominującej na rynku 
organizowania usług wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy w 
granicach ,,Starego Siewierza”. W sposób niedopuszczalny uzaleŜniała 
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej od uiszczenia na jej rzecz 
opłaty w wysokości dwukrotności najniŜszego miesięcznego wynagrodzenia 
aktualnego na dzień uregulowania całej naleŜności. Sąd uznał, Ŝe Gmina 
uzyskała z tego tytułu nieuzasadnione korzyści i nałoŜył na nią prawomocnie 
karę w wysokości 6200 zł, co, w tym przypadku, stanowi zaledwie 0.25 % 
maksymalnego wymiaru kary. Nadto obciąŜył Gminę kosztami procesu w 
wysokości 360 zł. Z powodu niefrasobliwości, by nie powiedzieć – głupoty, 
poprzednich władz, a takŜe z powodu bezradności radnych z rządzącej wówczas 
opcji, koszty tego postępowania obciąŜają wszystkich podatników, natomiast 
straty społeczne są niepowetowane. Wyrok wskazuje, iŜ nie naleŜało ufać 
dotychczasowej władzy, niekompetentnej i bałamutnej. Niestety, obecna takŜe 
nie zaczęła działać w tym zakresie najlepiej. Sąd wykazał niewiedzę kolejnych 
burmistrzów, pobierających bardzo wysoką pensję, a takŜe wspierających ich 
urzędników, radców prawnych i radnych. 

 Uchwała Rady Miejskiej z 11 października 2001 r., nakładająca na 
mieszkańców obowiązek zawierania umów, na jakoby dobrowolne wspieranie 
Gminy w budowie kanalizacji, była od początku do końca nielegalna. Sąd nie 
dał się zwieść kłamstwom przedstawicieli Gminy, Ŝe mieszkańcy mieli wybór  
pomiędzy zawarciem umowy z Gminą, a wykonaniem przyłącza do sieci 
kanalizacyjnej we własnym zakresie. Sąd przypomniał, Ŝe mieszkańcom, którzy 
odmówili podpisania z Gminą umowy o wykonanie przyłącza, Gmina 
odmawiała wykonania odcinka do granicy posesji. Po tym wyroku Gmina 
będzie musiała uzupełnić sieć kanalizacyjną o niewykonane dotychczas odcinki 
do granic posesji. Poniesie z tego tytułu kolejne niepotrzebne koszty związane z 
dodatkowym zlecaniem wykonania pominiętych przykanalików, sporządzeniem 
uzupełniającej dokumentacji, z rozkopaniem i naprawą drogi itp. Kosztów tych 
nie poniosą właściciele pominiętych posesji (zresztą zgodnie z prawem), jak 
błędnie informuje burmistrz Z. Banaś, gdyŜ wina leŜy po stronie  władz Gminy, 
lecz wszyscy mieszkańcy. Kto obciąŜy kosztami byłych burmistrzów: J. 
Majczaka i A. Mruka, jeŜeli obecne władze twierdzą, Ŝe nie będą wnosić 
zastrzeŜeń do pracy poprzedników? 

Warto przypomnieć, kto stanął po stronie mieszkańców. Na wniosek 
Mariana Mizerskiego i innych mieszkańców Siewierza, którym odmówiono 
prawa do korzystania z kanalizacji, przy pomocy piszącego te słowa, ówczesny 
radny gminny – Ryszard Machura, jedyny członek PiS w gminie Siewierz, 
wystąpił do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Będzinie – Marii Hudzik. 
Rzecznik Konsumentów w pełni podzielił argumenty mieszkańców Siewierza 
nadając sprawie bieg i na bieŜąco reprezentując wnioskodawców.  
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Po przegranej dnia 5 czerwca 2006 r. przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów burmistrz A. Mruk postanowił nadal walczyć z 
mieszkańcami ,,Starego Siewierza”. Wniósł odwołanie od niekorzystnej dla 
siebie decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydawało się, Ŝe 
nowy burmistrz Z. Banaś zakończy tę bezsensowną wojnę z mieszkańcami. 
Niestety nie. Poproszony o wycofanie pozwu złoŜonego przez swego 
poprzednika – odmówił. Swoją postawą podpisał się niejako w całej 
rozciągłości pod fałszywymi twierdzeniami i zarzutami A. Mruka. 

NaleŜy ubolewać, Ŝe ,,Kurier Siewierski”, który przejął funkcję tuby 
propagandowej, jaką była ,,Gazeta Miasta i Gminy Siewierz”, nawet się nie 
zająknął na temat ,,wyroku kanalizacyjnego”, chociaŜ pełno w nim informacji o 
rzeczywistych i wirtualnych sukcesach władz samorządowych Siewierza. 

Janusz Nawrot- radny powiatowy, luty 2008 r. 
(artykuł ukazał się w periodyku ,,Pismo powiatowe”)                 


