
UCHWAŁA NR XXXIV/224/21 
RADY GMINY KUNICE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Kunice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Gminy 
Kunice uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do  uchwały nr XXXII/206/21 Rady Gminy Kunice z dnia 27 września 2021 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice (Dz. U. Woj. 
Doln.  z dnia 8 października 2021 r. poz. 4574) uchyla się  § 29 ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Pełniąca Funkcję Rady 
Gminy Kunice 

 
 

Izabela Wańkowicz 
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 23.11.2021 r. Prokuratura Okręgowa w Legnicy, IV Wydział Organizacyjno-
Sądowy zwróciła się do Rady Gminy Kunice o zmianę uchwały nr XXXII/206/21 Rady Gminy 
Kunice z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice. W przedmiotowym wniosku wskazano, że § 29 
ust. 2 załącznika to rzeczonego aktu prawa miejscowego w brzmieniu: 
 
„Warunki techniczne, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe przeciwpożarowe będące źródłem 
wody na cele przeciwpożarowe, określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 ze zm.).” 
 
jest wadliwy i przekracza zakres delegacji  ustawowej do stanowienia prawa zawartej w przepisie 
art. 19 ust. 5 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Podano bowiem, że rada gminy nie ma kompetencji do ustalenia kwestii 
w zakresie określenia warunków technicznych jakie powinny spełniać sieci wodociągowe 
przeciwpożarowe będące źródłem wody na cele przeciwpożarowe. 
 
Powyższego nie dostrzegł przy tym organ regulacyjny opiniujący rzeczony regulamin oraz nadzór 
prawny wojewody dolnośląskiego. Niemniej jednak, celem uniknięcia ewentualnego postępowania 
przed sądem administracyjnym w zakresie stwierdzenia nieważności kwestionowanego zapisu, 
postanowiono dokonać przedmiotowej korekty. 
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