
UCHWAŁA NR LXIV/514/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka dotyczącą awarii sieci 
dystrybutora energii elektrycznej na obszarze niektórych sołectw 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Postanawia się pozytywnie rozpatrzyć petycję z dnia 31.03.2022 r. złożoną przez mieszkańców 
Gminy Bystrzyca Kłodzka dotyczącą awarii sieci dystrybutora energii elektrycznej na obszarze niektórych 
sołectw. 

2. Szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

W treści złożonej w dniu 8.04.2022 r. petycji osoby będące mieszkańcami niektórych sołectw 

Gminy Bystrzyca Kłodzka zwrócili się do Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z prośbą o interwencję 

dotyczącą niskiej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne.  

 Powyższy wniosek podlega rozpatrzeniu przez adresata, tj. Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej,               

w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Petycja została podpisana mi.in. 

przez mieszkańców - sołtysów Wsi Stara Bystrzyca, Nowa Bystrzyca, Wójtowice, Spalona, Młoty, Zalesie. 

W dniu 25.05.2022 r. oraz w dniu 8.08.2022 r. z treścią przedmiotowej petycji zapoznała się Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji, która uznała oczekiwania autorów petycji za uzasadnione, a ponadto ze zrozumieniem 

przyjęła wyjaśnienia złożone przez dostawcę energii elektrycznej, który zadeklarował podjęcie konkretnych 

działań, w precyzyjnie określonym terminie, zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług. 

Jednocześnie zwrócić należy uwagę na brak przepisów kompetencyjnych, które pozwałaby Radzie Miejskiej 

Bystrzycy Kłodzkiej nakazanie operatorowi energetycznemu podjęcia działań administracyjnych lub 

faktycznych w kierunku zapewnienia niezakłóconych dostaw energii elektrycznej. Ponadto Komisja, 

zapoznając się z treścią złożonej petycji, doszła do przekonania, że złożone przez dostawcę energii 

elektrycznej wyjaśnienia dotyczące przyczyn zaistniałych przerw w dostawie energii elektrycznej są 

uzasadnione zarówno względami technicznymi, jak i trwającą modernizacją sieci energetycznej, której 

zakończenie jest przewidywane na grudzień 2022 / styczeń 2023. Szczegółowo opisane w piśmie dostawcy 

energii elektrycznej prace powinny wyeliminować, a na pewno znacząco ograniczyć, skutki działań 

niekorzystnych warunków atmosferycznych charakterystycznych dla obszarów górskich w okresie jesienno 

– zimowym.  

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały pozostaje konieczne i uzasadnione.  
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