
UCHWAŁA NR XVII/123/2016 
RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Osin i Woli Osińskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1195 z późn. zm.) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Budżetowej, Działalności 
Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Petycję mieszkańców Woli Osińskiej i Osin w sprawie wysokości cen za odbierane ścieki uznać za 
bezzasadną. 

§ 2. 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn do zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie 
jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

W wyniku rozpatrzenia petycji z dnia 17.08.2016 r. (data wpływu do Urzędu - 18.08.2016 r.) 
mieszkańców Woli Osińskiej i Osin w przedmiocie zbyt wysokich cen za odbierane ścieki oraz braku działań 
m.in. Rady Gminy Żyrzyn służących obniżeniu cen, w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.) uznaje się petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych poniżej. 

Ponownie, za Wójtem Gminy Żyrzyn rozpatrującym petycję w tym samym przedmiocie, należy 
wskazać, że Gmina Żyrzyn poprzez żaden ze swoich organów nie ustanowiła przepisów prawa miejscowego, 
czy też innych mających charakter aktów kierownictwa wewnętrznego, na mocy których mieszkańcom ww. 
miejscowości zabrania się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Odwołanie się do art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi do wniosku, że to nie Gmina Żyrzyn 
ustanowiła takie przepisy, które zabraniają budowy oczyszczalni przydomowych, ale w świetle 
obowiązujących przepisów ustawy (a więc aktu prawnego, którego nie stanowi Gmina) nie wyraża się zgody 
na budowę oczyszczalni przydomowych tam gdzie funkcjonuje kanalizacja zbiorcza i istnieje techniczna 
i ekonomicznie uzasadniona możliwość przyłączenia posesji. Mieszkańcy wręcz zobowiązani są przyłączyć 
swoje nieruchomości do istniejącej kanalizacji (na co wskazują zalecenia pokontrolne NIK). 

Również jak w przypadku ww. petycji skierowanej do Wójta Gminy Żyrzyn nie można twierdzić, że 
postawa Wójta Gminy, ale również Rady Gminy była bierna w sprawie wysokości taryf. Wysokość taryf 
obowiązujących w każdym kolejnym roku ich obowiązywania, nie jest pochodną dowolnej, uznaniowej 
decyzji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i bierności Wójta Gminy i takiej również bierności 
Rady Gminy Żyrzyn. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy jest obowiązany do analizy 
prawidłowości przedłożonych taryf w oparciu o obowiązujące przepisy. Oczywiście nie oznacza to, że 
wysokość przedłożonych taryf jest wyłącznie przedmiotem akceptacji ze strony Wójta, a następnie Radę 
Gminy. Niemniej jednak, jeżeli taryfy zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mogą 
zostać przez Wójta bądź Radę odrzucone wyłącznie z tej przyczyny, że są za wysokie (jeżeli taka ich 
wysokość wynika z prawidłowych i prawdziwych kalkulacji). 

W celu prawidłowej weryfikacji taryf były one więc wielokrotnie analizowane, a wręcz negocjowane 
z Zarządem MPWIK. Ostatecznie nie udało się jednak osiągnąć zamierzonego celu, aby były porównywalne 
do obowiązujących w Końskowoli. 

Na skutek podjętych działań taryfa uległa obniżeniu po obniżeniu przez Radę Gminy stawek podatku 
od budowli z 2% do 0,5% ich wartości (Uchwała nr VIII/51/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn). Ponadto 
podjęta została uchwała o uchwaleniu dopłaty przez Radę Gminy w wysokości 0,82 zł do 1 m3 ścieków 
(Uchwała nr XIII/102/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych 
ścieków). 

W dniu 13.06.2016 r. Wójt Gminy Żyrzyn przedłożył Radzie Gminy uchwałę, w której zaproponował 
dopłatę 3 zł do 1 m3 ścieków, a więc wysokości „zbliżonej” do cen w Końskowoli gdzie cena wzrosła 
z 6,66 zł do 8,06 zł. W dniu 27.06.2016 r. wniosek ponowili radni p. Leszek Kozak i p. Monika Świderska. 
Rada Gminy nie podejmując tych uchwał stanęła na stanowisku, że przyjęcie w drodze tych uchwał dopłat 
we wnioskowanej wysokości w nieuzasadniony sposób „wyróżni” mieszkańców Woli Osińskiej i Osin. 

Na zebraniach wiejskich w Osinach i w Woli Osińskiej, z udziałem przedstawicieli MPWiK 
w Puławach, w których uczestniczył Wójt Gminy Żyrzyn omówiono koszty i źródła finansowania 
kanalizacji w tych miejscowościach. Przedstawiciele MPWIK wyjaśniali mieszkańcom sposób naliczenia 
i powody wzrostu taryfy za ścieki z kwoty 6,37 zł do 10,68 zł netto za 1 m3. 

Na zebraniach mieszkańcy zwrócili się z prośbą o ponowne rozważenie możliwości większej dopłaty 
ze strony Gminy, aby cena za ścieki w ich miejscowościach była taka jak w Gminie Końskowola 
(8,06 x 1,08 = 8,70 zł/m3). Do petycji załączono „listy mieszkańców Osin i Woli Osińskiej nie zgadzających 



się ze stawką narzuconą przez MPWiK za odprowadzane ścieki, która wynosi 10,68 netto + 8% VAT za 
1 m3”, na listach podpisało się w Woli Osińskiej - 147 i w Osinach - 207 osób. 

Rada Gminy Żyrzyn uznając oczekiwania mieszkańców za wymagające uwagi nie wyklucza 
możliwości ponownego rozważenia kwestii wysokości dopłaty po uchwaleniu budżetu Gminy Żyrzyn na 
2017 r. 


