TRYB UCHWALENIA WIELOLETNIEGO
PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI
W myśl art. 21 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Jednakże cytowany
przepis nie określa wyraźnie trybu uchwalenia przez radę gminy wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji - stanowiąc jedynie w ust. 4, że plany uchwala rada gminy. Tryb przestawienia
radzie gminy wieloletniego planu opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne reguluje bowiem art. 24 ust. 3 ustawy zgodnie z którym, do wniosku o
zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza m.in. aktualny
plan, o którym mowa w art. 21 ust. l ustawy. Oznacza to, że tak jak wniosek o zatwierdzenie
taryfy, również wieloletni plan - przedsiębiorstwo przedstawia do uchwalenia radzie gminy w
terminie co najmniej na 70 dni przed planowaną data wejścia w życie taryfy. Natomiast
kwestia ustalenia terminu kiedy plan zostanie uchwalony jest wewnętrzną sprawa organów
gminy, przy czym nie ma przeszkód prawnych, ażeby plan został uchwalony w czasie
postępowania o zatwierdzenia taryfy.
Nadto należy podkreślić, iż przedsiębiorstwo - we wskazanym powyżej trybie - może
przedstawić radzie gminy wyłącznie projekt wieloletniego planu, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 5
ustawy - plan przed uchwaleniem podlega sprawdzeniu przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) zgodności z przepisami ustawy. Zatem nie można przyjąć - jak zostało to wyrażone w
treści przesłanej opinii prawnej - że „aktualnym planem jest obowiązująca uchwala dotycząca
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji". W takim przypadku organ weryfikujący wniosek
o zatwierdzenie taryfy do którego załącznikiem jest plan uchwalony przez radę gminy, nie
mógłby - moim zdaniem - w żaden sposób sprawdzać, czy plan jest opracowany zgodnie z
przepisami ustawy jak wymaga tego art. 24 ust. 5 ustawy. Poza tym - wójt burmistrz lub
prezydent miasta - nie posiada ustawowych kompetencji w przedmiocie oceny zgodności z
przepisami prawa uchwał podejmowanych przez radę gminy, ponieważ takie kompetencje
posiadaj ą jedynie organy nadzoru, podmiotowo określone przepisami ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.).
Moim zdaniem - użycie przez ustawodawcę w treści art. 24 ust. 4 zwrotu „aktualny
plan, o którym mowa w art. 21 ust. l” oznacza, że przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne składając np. po raz drugi wniosek o zatwierdzenie taryfy, może wnioskować o
korektę planu uchwalonego przez radę gminy (obowiązującego w dacie złożenia kolejnego
wniosku o zatwierdzenie taryfy). W ten sposób, gdy pewne zadania określone w planie do
realizacji w roku obowiązywania taryfy - z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa - w
całości nie zostały zrealizowane, przy kolejnym wniosku o zatwierdzenie plan taryfy będzie
podlegał aktualizacji (np. poprzez wnioskowanie przesunięcia inwestycji na następne lata).
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