
Nadesłane przez urzędnika: 

W dniu 5 lutego 2013 19:07 użytkownik Lucyna Komorowska 
<lkomorowska@komunalna.pl> napisał: 
> 
> Celestynów,dnia 05.02.2013r. 
> 
> Redakcja Niezależnego 
> Forum Samorządowego 
> celestynka.pl 
> 
> Dotyczy: publikacji z dnia 31.01.2013r. pn.: "Wiedzieć więcej i mieć własne 
> zadanie. Nasza oczyszczalnia ścieków i analiza propozycji ugody z OPWiK". 
> 
> Uprzejmie informuję, że treść wyjaśnień GK, skierowanych przed ponad rokiem 
> ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Gminy Celestynów Mirosławowi Szydzie a 
> opublikowanych na stronie www.celestynka.pl jest na dzień dzisiejszy 
> nieaktualna. W sprawie spornych należności z tytułu odbierania przez OPWiK 
> Sp.z.o.o. ścieków komunalnych z terenu Gminy Celestynów toczą się 
> postępowania sądowe (Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydz. Gospodarczy Sygn. 
> Akt XXVI GC 513/12; Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Sąd 
> Gospodarczy VII Wydział Gospodarczy Sygn. Akt VII GC756/12 ). Jednocześnie 
> cały czas trwają negocjacje między GK i OPWiK Sp. z.o.o. co do istotnych 
> postanowień przyszłej umowy o świadczenie usługi hurtowego odbioru i 
> oczyszczania ścieków komunalnych z kolektora kanalizacji sanitarnej 
> odprowadzającego ścieki z urządzeń kanalizacyjnych z terenu Gminy 
> Celestynów, mające na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu. Publikowanie w 
> tym momencie szczegółów sprawy jest złamaniem tajemnicy przedsiębiorstwa w 
> myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Równocześnie ujawnianie 
> szczegółów toczącego się postępowania przed orzeczeniem w I instancji niesie 
> znamiona złamania art. 13 ustawy o prawie prasowym. 
> 
> Z wyrazami szacunku 
> Lucyna Komorowska 
 
 
 
Komentarz do propozycji ugody z OPWiK (sam dokument będzie opublikowany  
w innym terminie): 

Na dzień 19.01.2012r. zaległości wobec OPWiK Sp. z o.o. z tytułu niezapłaconych 
częściowo faktur VAT, nie rozstrzygnięte przez sądy, wynosiły: 

-  za zrzut ścieków za okres: 
a)  sierpień, październik i grudzień 2009r.  kwota wynosi – 34 998,76 zł 
b) luty- grudzień 2010r. kwota wynosi – 167 619,36 zł 
c) styczeń-grudzień 2011r. kwota wynosi – 452 289,60 zł 
    Łącznie – 654 907,72 zł 

-  za przekroczony ładunek za okres: 
a)  wrzesień – listopad 2007r.  kwota wynosi – 40 510,66 zł 
b) grudzień 2010r. kwota wynosi – 189 315,25 zł 
c) styczeń – wrzesień 2011r. kwota wynosi – 443 377,65 zł 
    Łącznie – 673 203,56 zł   



„ […] W świetle powyższych orzeczeń sądowych potwierdzających stanowisko 
Gospodarki Komunalnej naliczanie przez OPWiK Sp. z o.o. opłat bezumownie, 
według stawek ustalanych corocznie przez Radę Miasta Otwock, 
jest niezasadne. Niemniej jednak 
w ewentualnym kolejnym sporze sądowym OPWiK Sp. z o.o. w Otwocku może 
dochodzić zapłaty za sporne faktury nie w oparciu o w/w umowę (uznaną przez sądy 
za nieważną), ale w oparciu o bezumowne świadczenie usługi odbioru 
ścieków (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia) na podstawie przedstawieniu 
kalkulacji kosztów odbioru, przesyłu i oczyszczenia ścieków odbieranych z terenu 
Gminy Celestynów. Taka kalkulacja, nawet zweryfikowana przez biegłego sądowego, 
na pewno będzie wyższa niż stawka opłat wynikająca z taryfy obowiązującej w 2008 
r., a w/g której Gospodarka Komunalna dokonuje częściowej płatności za wystawiane 
przez OPWiK Sp. z o.o. faktury VAT. Wynik postępowania sądowego, opartego na 
kalkulacji rzeczywistych kosztów jakie ponosi OPWiK z tytułu odbioru ścieków z 
terenu Gminy Celestynów, jest trudny do przwidzenia. Może okazać się że kalkulacja 
kosztów okaże się nawet wyższa niż aktualnie obowiązujące stawki taryfowe 
uchwalane przez Radę Miasta Otwock.” […] 

Na dzień dzisiejszy wszyscy jesteśmy karmieni, jedyną słuszną w opinii 
wójta, informacją, że Celestynów sprawy sądowe wygrywa! Jaka jest 
jakość 
tej informacji skoro Dyrektor Gospodarki Komunalnej daje jasno 
do zrozumienia, że OPWiK może te zaległe kwoty wyegzekwować na inne, 
bardziej dotkliwe dla Nas, sposoby? Sposoby, które jeszcze bardziej 
odbiją się na zasobności naszych portfeli! Płaćmy i ratujmy głowę wójta! 

„ Odmiennie, w mojej ocenie, przedstawia się sytuacja prawna dotycząca naliczanych 
przez OPWiK Sp. z o.o. opłat dodatkowych za ponadnormatywny zrzut 
ścieków. 
Warto przypomnieć w tym miejscu stanowisko Gospodarki Komunalnej 
reprezentowane 
w postępowaniach sądowych. […] Gospodarka Komunalna w Celestynowie od 
początku kwestionowała wiarygodność poboru próbek ścieków i badań 
przeprowadzanych przez powoda oraz ustalanych opłat z tytułu ponadnormatywnego 
ładunku ścieków na podstawie umowy o odbiór ścieków. Pobory próbki ścieków 
odbyły się niezgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi. 
Laboratorium Otwockiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji nie posiadało w ubiegłych latach zatwierdzonego certyfikatu wdrożonego 
systemu jakości; nie ma dokumentów potwierdzających, że laboratorium jest pod 
nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie; nie ma 
dokumentów potwierdzających posiadanie akredytacji Polskiego Centrum 
Akredytacji 

„Podsumowując. W zakresie opłat dodatkowych, w ewentualnym sporze 
sądowym, OPWiK Sp. z o.o. będzie bardzo trudno wykazać zasadność roszczeń z 
tytułu niezapłaconych faktur VAT za przekroczony ładunek ścieków. Z 
przedstawionych powyżej powodów odbiorca ścieków musiałby wykazać szkodę, jaką 
poniósł odbierając z terenu Gminy Celestynów ścieki o przekroczonym ładunku 
zanieczyszczeń.” 



Proszę zauważyć, że Pani Dyrektor ponownie w swoim tekście używa 
sformułowania „ewentualnym sporze sądowym”… ABY NIE DOSZŁO 
DO EWENTUALNEGO SPORU SĄDOWEGO, MIESZKAŃCY MUSZĄ 
ZAPŁACIĆ JAK SIĘ OKAZUJE ZA BŁĘDY PANA WÓJTA!!! Skoro nie ma 
ewentualnego sporu sądowego, to za co płacimy? Za głupotę, lenistwo i 
indolencję urzędniczą! Przykre, ale prawdziwe… 

" [...] Reasumując. W celu ugodowego załatwienia sporu z OPWiK Sp. z o.o. 
przedstawiam  następującą propozycję: Gospodarka Komunalna zapłaci OPWiK Sp. z 
o.o. brakującą część należności z wystawionych faktur VAT za usługę odbioru 
ścieków, według stawek taryfowych dla dostawców hurtowych uchwalanych przez 
Radę Miasta Otwock (wraz 
z odsetkami) w ratach miesięcznych zgodnie z  harmonogramem spłat zobowiązań, a 
OPWiK Sp. z o.o. zrezygnuje z dochodzenia należności z tytułu zaległych opłat 
dodatkowych 
[...]" 

Szczyt obłudy!!! 

OPWiK ZREZYGNUJE Z NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT 
DODATKOWYCH, ZASADNOŚCI KTÓRYCH NAWET NIE BĘDZIE 
STANIE UDOWODNIĆ (!!!), OCZYWIŚCIE W EWENTUALNYM SPORZE 
SĄDOWYM, A GOSPODARKA KOMUNALNA ZAPŁACI, Z NASZEJ 
KIESZENI – USTALAJĄC WYŚRUBOWANE STAWKI, ZALEGŁOŚCI 
OPWiK Z TYTUŁU NIEZAPŁACONYCH CZĘŚCIOWO FAKTUR VAT, BO 
JEŚLI NIE TO OCZYWIŚCIE - EWENTUALNY SPÓR SĄDOWY O 
BEZUMOWNE ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU ŚCIEKÓW! 

Zatem należy dojść do konkluzji, że Celestynów zapłaci za coś, za co, 
mając pozytywne wyroki sądowe, płacić nie powinien (faktury VAT), a w 
zamian za to OPWiK umorzy należności, które mu się nie należą (opłaty 
dodatkowe)!!! 

 


