
UCHWAŁA NR VIII/72/19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego

Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 
w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U z 2018 r. poz. 1302 ze. zm.1)) Rada Miejska w Grodkowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę Wojewody Opolskiego na 
uchwałę Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Grodków oraz odpowiedź na 
skargę stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa z możliwością udzielenia pełnomocnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1) Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, poz. 1629 i z 2019 r. poz. 11, poz. 183 i poz. 934.
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Załącznik do uchwały Nr VIII/72/19

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 10 lipca 2019 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Opolu 

ul. Kośnego 70

45 – 372 Opole

Skarżący: Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole,

Organ administracji: Rada Miejska w Grodkowie, ul. Warszawiaka 29, 49 – 200 Grodków.

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 
Grodków.

Działając na mocy art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnym (Dz. U. 2018 r. poz. 1302 ze zm.) Rada Miejska w Grodkowie przekazuje skargę 
Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. na uchwałę Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Grodkowie 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Grodkowie. Składając odpowiedź na skargę Rada Miejska w Grodkowie 
uwzględnia przedmiotową skargę w całości.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 5 czerwca 2019 r. Wojewoda Opolski wniósł skargę na uchwałę Nr III/21/18 Rady 
Miejskiej w z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Grodków.

W przedmiotowej skardze Wojewoda Opolski zarzucił omawianej uchwale Rady Miejskiej w Grodkowie 
przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 19 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej ustawą) lub nieuwzględnienie w uchwale postanowień, 
które zgodnie z tym przepisem ustawy powinny zostać w regulaminie zamieszczone, jak również wpisanie 
w niej uregulowań zawartych w ustawie.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Opolskiego zaskarżona uchwała nie zwiera warunków technicznych 
określających możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, które są jednym z elementów 
obligatoryjnych regulaminu zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 5 ustawy. Wojewoda Opolski wskazał również, że 
przepis § 3 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 
Gminy Grodków (zwanego dalej Regulaminem), dotyczący zasad odpowiedzialności przedsiębiorstwa za 
poziom świadczonych usług, wykracza poza zakres delegacji wynikający z art. 19 ust. 5 pkt 2 ustawy. 
Ponadto § 3 ust. 1 pkt 5 Regulaminu powtarza uregulowania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy. Natomiast 
§ 6 stanowi powtórzenie art. 6 ust. 4 ustawy. Za wadliwe uznano również zapisy § 
4 ust. 2 i § 9 dopuszczające możliwość posługiwania się przez przedsiębiorstwo wzorem umowy. Za 
przekroczenie delegacji z art. 19 ust. 5 pkt 2 uznano również przepis § 8 ust. 3 Regulaminu stanowiący 
o obowiązku stosowania przez przedsiębiorstwo przepisów ustawy o konsumentach, w przypadku gdy 
odbiorcą jest konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ponadto według § 13 Regulaminu zmiana taryf, 
zmiana grupy taryfowej wymaga podania taryf do publicznej wiadomości, tymczasem o obowiązku 
ogłaszania taryf stanowi art. 24e ustawy (zapisy regulaminu nie mogą powielać ani modyfikować zapisów 
ustawowych). Wskazano również, iż w ustawie Prawo Budowlane (art. 30 ust. 1 pkt 1a lub 29a tej ustawy) – 
w sprawie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych inwestor ma prawo wyboru spośród dwóch 
alternatywnych procedur – na podstawie zgłoszenia organowi administracji budowlanej, albo bez 
dokonywania jakichkolwiek czynności przez tymi organami. Wobec tego (jak wskazano w skardze) nie ma 
podstaw do rozstrzygania o tych kwestiach w Regulaminie, a w świetle powyższego wadliwe jest również 
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postanowienie zawarte w § 19 ust. 1 Regulaminu, iż w ramach prac związanych z odbiorem końcowym 
przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych 
prac z projektem przyłącza. Skarżący wskazał ponadto, że zawarty w § 21 ust. 3 Regulaminu wymóg 
dołączenia do protokołu odbioru końcowego atestów, deklaracji zgodności bądź aprobaty techniczne 
materiałów, stanowi dodatkowy, niewynikający z ustawy obowiązek. Skarżący zauważył również, iż przepis 
§ 31 Regulaminu zawiera sformułowanie nieprecyzyjne „niezwłocznie”

Wskazując na powyższe, Wojewoda Opolski wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały.

Rada Miejska w Grodkowie dokonała analizy zarzutów, jak i uzasadnienia wniesionej skargi. W wyniku 
tego uznano, że przedmiotową skargę należy uwzględnić w całości.

Mając na uwadze powyższe wnosi się i wywodzi jak na wstępie.
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