Uchwała Nr 338/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca
2006 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późń. zm), Rada Gminy Celestynów uchwala, co
następuje :
§ 1.
W uchwale nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, wprowadza się
następujące zmiany:
1. W „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” uchyla się § 20
ust. 6 w brzmieniu: „Za wydanie warunków technicznych przyłączenia Zakład
pobiera wynagrodzenie określone w cenniku”.
2. W „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” uchyla się § 21
ust. 8 w brzmieniu: „Za wydanie czynności związanych z włączeniem przyłącza
do sieci oraz odbiorem przyłącza Zakład pobiera wynagrodzenie określone w
cenniku”.
§ 2.
Pozostałe zapisy Uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006
r. pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Celestynów, w szczególności na stronie internetowej Urzędu Gminy
Celestynów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.
.
Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Uzasadnienie
Uchwały Nr 338/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Pismem znak: PR Pa 40.2017, z dnia 17 listopada 2017r. Prokurator Rejonowy w
Otwocku wskazała, że opłata przyłączeniowa narusza bezpośrednio art 7, art 84 i
art. 94 Konstytucji RP oraz wezwała do poinformowała o działaniach podjętych w tej
sprawie.
Stanowisko prokuratury potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów (Wyrok WSA w
Warszawie z 15 października 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 1116/06; Wyrok NSA z 16
kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 198/08, a także Wyrok NSA z10 listopada 2011
roku, sygn. akt II OSK 1658/11). Pisma o podobnej treści otrzymuje wiele jednostek
samorządu terytorialnego na terenie kraju.
W obecnym stanie prawnym nieprawidłowe są ponadto wszelkie zapisy w
regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez Rady
Gmin oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza, co stwierdził
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2007
roku (sygn. akt IV SA/Wa 1116/06).
Dlatego też niniejszy projekt przewiduje uchylenie § 20 ust. 6 oraz § 21 ust. 8 w
obowiązującym „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na
terenie Gminy Celestynów, zatwierdzonym uchwałą nr 212/06 Rady Gminy
Celestynów z dnia 20 marca 2006 r., dotyczących pobierania przez Zakład opłat za
wydanie warunków technicznych przyłączenia, za wydanie czynności związanych z
włączeniem przyłącza do sieci oraz odbiorem przyłącza.

