UCHWAŁA NR 240/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie dokonania zmian w treści uchwały nr 45/19 Rady Gminy
Zgorzelec w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Zgorzelec
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 221, art. 241 i art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) z oraz § 84a ust. 1 i ust. 6 Uchwały na 5/18 Rady
Gminy
Zgorzelec
z dnia
27 listopada
2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Zgorzelec Rada Gminy Zgorzelec (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego
z 2018 r. poz.5909)
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wniesiony w dniu 22 czerwca 2021 r. przez Pana Andrzeja Zubika wniosek w przedmiocie dokonania
zmian w treści uchwały nr 45/19 Rady Gminy Zgorzelec w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Zgorzelec rozpatrzyć negatywnie.
§ 2.
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 3.
O sposobie rozpatrzenia wniosku Przewodnicząca Rady zawiadomi osobę wnioskującą.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W
dniu
22 czerwca
2021 r.
do
tutejszego
organu
wpłynęła
skarga
Andrzeja Zubika przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firma „BUDOTECH Andrzej
Zubik” kierowana do Rady Miasta Zgorzelec oraz Rady Gminy Zgorzelec a dotycząca działalności
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z.o.o. ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec
w kwestii bezczynności rzeczonego podmiotu w dokonaniu odbioru końcowego przyłącza wodociągowego
i kanalizacyjnego
dla
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej w miejscowości Łagów ul. Gwiaździsta 19, 20, i 21 oraz w sprawie niewłaściwego
funkcjonowania PWiK „NYSA”.
Z uwagi na okoliczność, iż zarzuty sformułowane w treści skargi nie znajdowały się
w kompetencjach Rady Gminy Zgorzelec stosownym zawiadomieniem o przekazaniu skargi znak
RG.1510.2.2021.1 z dnia 25.06.2021 r. odesłano je do Rady Nadzorczej i Zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z.o.o. w celu rozpatrzenia zgodnie z posiadana kompetencją organów
spółki.
Tiret 2 przedmiotowej skargi dotyczył wniosku skarżącego o dokonanie zmian w załączniku do uchwały nr
49/19 Rady Gminy Zgorzelec stanowiącej Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w związku
z czym pismo w tym zakresie zostało przekazane do właściwej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady
Gminy Zgorzelec celem rozpatrzenia i przygotowania stanowiska w sprawie.
Po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie, w tym wzięciu pod uwagę zakresu
przedmiotowego treści art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków jak również
opinii Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa działającego z upoważnienia Wójta Gminy Zgorzelec
postanowiono o rozpatrzeniu wniosku w sposób negatywny.
Zważyć przy tym należy, iż z treści art. art. 19 ust. 2 cytowanej ustawy wynika jednoznacznie iż Rada
Gminy na podstawie projektu regulaminu opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
przygotowuje projekt regulaminu oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo. W/w projekt jest następnie opiniowany przez organ regulacyjny
w zakresie zgodności z przepisami ustawy po czym wraca ponownie do organu uchwałodawczego celem
przygotowania stosownej uchwały. Obowiązujący na terenie Gminy regulamin przeszedł omawianą ścieżkę
legislacyjną a jego zapisy nie zostały zakwestionowane przez właściwy organ nadzoru – Wojewodę
Dolnośląskiego. W/w okoliczności potwierdzają prawidłowość zapisów w omawianej uchwały jak również
całkowite wyczerpanie spraw przekazanych radzie przez ustawodawcę normą kompetencyjną zawarta
w art. 19 ust. 5 ustawy. Słuszność omawianej argumentacji potwierdza stanowisko WSA II SA/Łd 534/20,
gdzie sad przyjął , iż „ Wskazując zakres zagadnień, które mogą być objęte regulaminem, ustawodawca
w skonstruowaniu delegacji ustawowej posłużył się sformułowaniem "regulamin określa", co oznacza, że treść
tego regulaminu musi bezwzględnie odpowiadać zakresowi delegacji ustawowej. Jednocześnie wszelkie
odstępstwa od katalogu sformułowanego w tym przepisie przesądzają o naruszeniu przepisu upoważniającego,
jak i konstytucyjnej zasady praworządności w zakresie legalności aktu prawa miejscowego, co stanowi istotne
naruszenie prawa, którego skutkiem jest stwierdzenie jego nieważności w całości, bądź w części”.
Mając na uwadze w/w okoliczność wprowadzenie wnioskowanych zapisów ustanawiających zobowiązania
względem przedsiębiorstwa i podmiotu korzystającego z jego usług do dokonania czynności w określonych
terminach stanowiłoby istotne naruszenie prawa powodujące stwierdzenie nieważności przepisów prawa
miejscowego. Z tego względu Rada Gminy nie uwzględniła przedmiotowego wniosku.
Pouczenie.
Na podstawie art. 246. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) wskazuje się, iż Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu
załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi na sposób rozpoznania wniosku poprzez skierowanie tej
skargi do Wojewody Dolnośląskiego.
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