
UCHWAŁA NR LVI/455/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Wilkanowa 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z § 99 ust. 2 uchwały Nr LXII/549/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka - Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Uznaje się wniosek mieszkańca wsi Wilkanów z dnia 8 lutego 2022 r. o refinansowanie kosztów 
odprowadzania ścieków z Wilkanowa za bezzasadny w całości z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu 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 dniu 8 lutego 2022 r. mieszkaniec wsi Wilkanów złożył do Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

wniosek o refinansowanie kosztów odprowadzania ścieków z Wilkanowa. Mieszkaniec ten wskazał, że 

osoby zamieszkujące obszary gminy Bystrzyca Kłodzka, które nie zostały włączone do systemu kanalizacji 

zbiorczej są pokrzywdzone wskutek konieczności ponoszenia wyższych kosztów opłat za odbiór ścieków.  

W dniu 21 marca 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji doszła do przekonania, że niemożliwe 

jest zapewnienie takich samych stawek za odbiór nieczystości ciekłych dla wszystkich mieszkańców bez 

względu na to czy ich nieruchomości są podłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Brak jest                                                                           

w szczególności podstawy prawnej dla przyjęcia uchwały dotyczącej dopłat dla właścicieli nieruchomości 

nieskanalizowanych. Jak bowiem stanowi przepis art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                                                                    

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy może podjąć uchwałę                                     

o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina 

przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Właściciele nieruchomości wyposażonych w 

zbiorniki bezodpływowe oraz oczyszczalnie przydomowe nie należą do żadnej z grup taryfowych odbiorców 

usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, a zatem 

nie mogą skorzystać z dobrodziejstwa w postaci dopłat - na podstawie właściwej uchwały Rady Miejskiej 

Bystrzycy Kłodzkiej - do odbioru i transportu nieczystości ciekłych jakie gromadzą w zbiornikach 

bezodpływowych. Niezależnie od powyższego Komisja zwróciła uwagę, że przyjęty w Gminie Bystrzyca 

Kłodzka wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych 

przewiduje rozbudowę sieci kanalizacyjnej także w obrębie miejscowości Wilkanów. Obecnie w tym 

zakresie są prowadzone prace projektowe, a sama inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu 

zewnętrznego dofinansowania przez Gminę Bystrzyca Kłodzka. Nie jest możliwa realizacja tak dużej 

inwestycji wyłącznie o środki własne określone w budżecie Gminy. Ponadto zwrócić należy uwagę na fakt, 

że Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej jest władna jedynie postanowić o dopłacie dla jednej, wybranych lub 

wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, wskazując wysokość tej dopłaty. Poza zakresem omawianego 

upoważnienia (art. 24 ust. 6 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków), pozostają zatem inne kwestie, w tym również problematyka kosztów odbioru 

ścieków ze zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (vide: rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Dolnośląskiego z 2015-01-08, NK-N.4131.151.16.2014.JW1 Opubl: Orzecznictwo w Sprawach 

Samorządowych rok 2015, Nr 1, str. 92). Ponadto Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej nie widzi możliwości, 

aby ustalić na podstawie przepisu art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                                                                           

i porządku w gminach niższe stawki górne za odbiór nieczystości ciekłych, albowiem skutkowałby to utratą 

zainteresowania przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi dla mieszkańców. Koszt usług odbioru 

nieczystości ciekłych stale wzrasta z uwagi na rosnące koszty paliwa, amortyzacji sprzętu, koszty osobowe.  
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Uwzględniając powyższe, wniosek mieszkańca Wilkanowa nie mógł zostać rozpatrzony 

pozytywnie.  
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