UCHWAŁA NR XLII/296 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (. Dz. U z 2000 r. Nr
98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi Państwa Marii i Henryka Szymańskich na
działalność Burmistrza Książa Wlkp. Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1.Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 16 kwietnia 2010 r. wniesioną przez
Państwo Marię i Henryka Szymańskich w przedmiocie odmowy dostarczania i rozliczania
przez Gminę Książ Wlkp. energii elektrycznej do domku letniskowego położonego w
Konarzycach na Osiedlu Leśnym nr 9.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o
sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do uchwały nr XLII/ 296 /2010 Miejskiej W Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku
Dnia 20 kwietnia 2010 r. Państwo Maria i Henryk Szymańscy wnieśli do
Wojewody Wielkopolskiego skargę / nazwaną zażaleniem / z dnia 16 kwietnia 2010 r. na
działalność Burmistrza Książa Wlkp. Skargę Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 27
kwietnia 2010 r. przekazał wg właściwości do załatwienia Radzie Miejskiej w Książu
Wlkp. Państwo Maria i Henryk Szymańscy wskazali, że skarga jest wnoszona w sprawie
podłączenia prądu do domku letniskowego w Konarzycach Osiedle Leśne 9. W treści
skargi podali, że domek letniskowy posiadają w Konarzycach od 20 lat, na działce
stanowiącej ich własność. Do roku 2009 mieli prąd i płacili za zużytą energię do Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp. Po odmowie dostarczania prądu przez Gminę Książ Wlkp.
złożyli wniosek o przyłączenie do Grupy Enea Rejon Dystrybucji Wrześna. W marcu tego
roku otrzymali umowę i dokonali stosownej wpłaty ,jednak nie podłączono ich do sieci
wskazując, że Gmina Książ Wlkp. nie uregulowała procedur prawnych z rolnikami przez
których ziemie przebiega linia zasilająca transformator. Dodatkowo wskazali ,ze w gminie
są równi i równiejsi ,ponieważ mieszkańcy na niektórych prywatnych posesjach mają prąd.
Nadto, że sprawa ta jest aktualna tylko do października, gdyż w następnym sezonie będą
mieli prąd.
Powyższa skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że decyzja o odłączeniu dostarczania
przez Gminę energii elektrycznej do działki Państwa Marii i Henryka Szymańskich w
Konarzycach została podjęta ze względu na fakt, że Gmina w myśl ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.) nie może
świadczyć usług polegających na zaopatrywaniu danej wspólnoty w energię elektryczną.
Jest to uprawnienie przysługujące wyłącznie przedsiębiorstwom energetycznym. Na
nieprawidłowość w tym zakresie wskazał Wojewoda Wielkopolski w skardze z dnia 10
grudnia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14.04.2008 r. nr XX/121/2008 w sprawie opłat za
korzystanie z terenu, urządzeń oraz usług świadczonych w Gminnym Ośrodku
Wypoczynkowym w Jarosławkach. Na skutek powyższej skargi, Rada Miejska w Książu
Wlkp. uchyliła w/w uchwałę.
Do czasu podjęcia decyzji o odłączeniu energia elektryczna była dostarczana do
działki Państwa Marii i Henryka Szymańskich w oparciu o umowę zawartą z Centrum
Kultury Książ Wlkp.- administratorem tych gruntów. Umowa z uwagi na porządkowanie
przez Gminę spraw związanych z gospodarką energetyczną zawarta była na czas
określony z nieprzekraczalnym terminem do dnia 31.10.2009 r.
O braku możliwości podłączenia energii elektrycznej przez Gminę poinformowano
Państwa Marię i Henryka Szymańskich pismem z dnia 9.04.2010 r. stanowiącym
odpowiedź na Ich wniosek w tym przedmiocie z dnia 20.03.2010 r. W piśmie tym
wskazano, że nie ma możliwości dostarczania i rozliczania energii elektrycznej, a
zameldowanie na nieruchomości nie stanowi podstawy do przedłużenia umowy. Podano
również, że kwestie związane z usługami polegającymi na zaopatrzeniu wspólnoty
samorządowej w energię elektryczną należą do kompetencji przedsiębiorstw
energetycznych i są uregulowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

/ Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm/.
Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że Gmina Książ Wlkp. nie będąc
przedsiębiorcą dostarczającym energię elektryczną nie może żądać ustanowienia na jej
rzecz służebności przesyłu ,uregulowanej w art. 305 /1/ k.c. Służebność ta mogłaby być
ustanowiona na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego przez właścicieli nieruchomości
na których znajdują się urządzenia przesyłowe. Mimo tego Gmina Książ Wlkp. podjęła
starania dotyczące uregulowania tej kwestii poprzez przekazanie transformatora na rzecz
przedsiębiorstwa energetycznego, które jednakże nie zaakceptowało niewygórowanych
warunków tego przekazania. Z drugiej strony właściciele nieruchomości, na których
znajdują się urządzenia przesyłowe żądali podczas wstępnych rozmów dotyczących
ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego znaczących
kwot wynagrodzenia za służebność niewspółmiernych do jej wartości.
Gmina Książ Wlkp. dodatkowo widziała i widzi możliwość uregulowania sprawy
poprzez przekazanie transformatora na rzecz stowarzyszenia założonego przez właścicieli
i użytkowników nieruchomości nie podłączonych do sieci energetycznej, jednak do dnia
dzisiejszego stowarzyszenie nie powstało.
Podkreślenia wreszcie wymaga, że energia elektryczna jest dostarczana do właścicieli i
użytkowników tych nieruchomości, którzy na nieruchomościach zameldowani byli przed
1 stycznia 2010 r.
Z tych względów skargę należało uznać za bezzasadną.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

