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ZAPYTANIE RADNEGO Nrsprawy Ć2(k23

Imię i nazwisko Radnego Piotr Wilanowski

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie w sprawie Regulaminu dostarczania wody i

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina

1. Czy proponowany regulamin będzie obejmował tylko obszar obsługiwany przez firmę Aquanet?

2. Czy proponowany regulamin jest zgodny z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

3. Czy proponowany regulamin mógłby precyzyjniej i jednoznacznie określić zakres odpowiedzialności

za bieżące utrzymanie przyłącza wodnego, w którym miejscu kończy się instalacja doprowadzająca

wodę, za którą odpowiedzialny jest dostawca, i w którym miejscu zaczyna się instalacja, za którą

odpowiedzialny jest odbiorca wody?

Przeanalizowałem przesłany projekt regulaminu. Art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiera katalog zagadnień, które powinny się w nim znaleźć.

Art. 19. 1. Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i

odprowadza nia ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalejTtregulaminem”. Regulamin jest

aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w

zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączania do sieci;

5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego

przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu

ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.



W mojej ocenie przesłany projekt regulaminu w niektórych miejscach wykracza poza tenże katalog.

Drugą moją generalną uwagą jest powielanie w niektórych miejscach regulaminu zapisów

ustawowych. W orzecznictwie sądów administracyjnych akcentuje się pogląd, iż powielanie zapisów

ustawowych w aktach prawa miejscowego może nastąpić wyjątkowo, tj. w celu doprecyzowania,

wyjaśnienia danego zagadnienia.

Poza tym należy zwrócić uwagę w szczególności na obowiązek przedsiębiorstwa wodociągowego

instalacji (montaż, utrzymanie, legalizacja) wodomierza dodatkowego na koszt przedsiębiorstwa (5 2

pkt 6 Regulaminu, 16 ust. 3 Regulaminu, S 19 ust. 2 Regulaminu, S 28 ust. 1 i 2). Nakładanie takiego

obowiązku w regulaminie jest nieuzasadnione. Przede wszystkim wodomierz ten powoduje

oszczędności po stronie odbiorców, którzy odprowadzają do kanalizacji mniej ścieków, aniżeli

wynikałoby to ze wskazań wodomierza mierzącego pełną ilość pobranej wody. Jest to zatem korzyść

odbiorcy usług, nie zaś przedsiębiorstwa wodociągowego, które regulamin w tym brzmieniu obciąża

nieuzasadnionymi kosztami, rzutującymi na cenę wody dla wszystkich odbiorców, podczas gdy

kanalizację ma ich odpowiednio mniej. Jest to więc przypadek skrośnego finansowania mniejszej

liczby odbiorców, przez większość, która kanalizacji nie ma. Po drugie, w art. 27 ust. 6 ustawy

wskazano wprost, iż w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na

podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Proponowany

regulamin jest więc niezgodny z ustawą, co może spowodować skuteczną skargę na uchwałę go

wprowadzającą. Ustawa mówi ponadto, że każde przyłącze jest zakończone wodomierzem głównym,

siłą rzeczy jednym. Wodomierz służący do pomiaru wody zużytej w sposób powodujący ścieki jest

więc podlicznikiem i jako taki musi być założony i utrzymany na koszt i staraniem odbiorcy usług.

Dodatkowo zwracam uwagę, iż niepotrzebne są zapisy dotyczące obowiązku przedstawiania wyników

w prasie (5 5 pkt 4 Regulaminu). Takiego obowiązku ustawowego nie ma. Współcześnie istnieje wiele

możliwości publikacji informacji, np. na stronach internetowych, które nie rodzą kosztów,

wpływających ostatecznie na wysokość ceny wody, płaconej przez mieszkańców, a uchwalanej przez

radę. Poza tym zainteresowani mogą otrzymać taką informację bezpośrednio w przedsiębiorstwie

wodociągowym.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Na terenie Wsi Rogalin, w której mieszkam, jak również pięciu okolicznych, zbiorowym zaopatrzeniem

w wodę zajmuje się spółka z o.o. „Majątek Rogalin”. Uważam, że należy zaznaczyć, że proponowany

regulamin uchwala się wyłącznie dla miasta Mosina i wsi zaopatrywanych w wodę przez wnioskującą

spółkę „Aquanet”. Będzie to zgodne z zapisem ustawowym, który mówi wyraźnie o uchwalaniu

planów przedstawionych przez przedsiebiorstwa. używając w obu przypadkach liczby mnogiej. Wtedy

należałoby oczekiwać, że „Majątek Rogalin” Sp. z o.o. złoży własny projekt, który zostanie osobno

uchwalony. Tym bardziej, że spółka ta jest wyłącznie dostawcą wody, bez usług kanalizacyjnych.

Rogalin 24.01.2013.
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W załączeniu przekazuję kserokopię zapytania radnego Piotra Wilanowskiego

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Mosina.
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