UCHWAŁA NR XL/297/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Rada
Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/264/06 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 09 października 2006r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185,
poz.4333), w § 26 uchyla się ust.2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XL/297/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 r.
Dnia 22 stycznia 2018r. do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. wpłynęła skarga Prokuratora
Rejonowego w Śremie na uchwałę nr XLIV/264/06 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 09
października 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 185, poz.4333). W skardze Prokurator Rejonowy w Śremie wnosi o stwierdzenie
nieważności § 26

ust.2. zaskarżonej uchwały. Prokurator Rejonowy w Śremie zarzuca, że

kwestionowany przepis bezzasadnie uzależnia określenie warunków technicznych i miejsca
przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej osoby o to się starającej oraz zapewniania jej odbioru
ścieków od podpisania umowy o przekazaniu przyszłej sieci. W ocenie Prokuratora Rejonowego
w Śremie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do zawarcia umowy o
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona
do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Umowa wymieniona jest
jako trzecia czynność, następująca po przyłączeniu do sieci i po jej złożeniu. Taki tryb
postępowania wynika

z art. 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.).
Tymczasem zaskarżony § 26 ust.2 uchwały odwraca tę kolejność w ten sposób, że umowa jest
drugą czynnością (wniosek, umowa, wydanie warunków i dopiero przyłączenie). W konsekwencji
przyłączenie przestaje być świadczeniem powszechnie dostępnym. Ponadto ustawa mówi o
umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a zaskarżony § 26 ust.2 uchwały o
„umowie o odpłatnym przejęciu urządzeń”. Uregulowanie zawarte w zaskarżonym § 26 ust.2
uchwały nie mieści się zatem w ramach przekazanego Radzie ustawowo upoważnienia.
Z takim stanowiskiem Prokuratora Rejonowego Śremie w świetle aktualnie obowiązującego
orzecznictwa sądowo- administracyjnego należy się zgodzić, co powoduje, że zaskarżony § 26
ust.2 uchwały został podjęty z rażącym naruszeniem prawa. Nadmienić nie mniej należy, iż
Wojewoda Wielkopolski w dacie podjęcia uchwały nie stwierdził w zakresie § 26 ust.2 uchwały
naruszenia prawa.
W tezie nr 3 wyroku z dnia 19 czerwca 2008r. sygn. akt OSK 431/08, Lex nr 490093, NSA
w Warszawie stwierdził, że „Skoro art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.)
przesądza o niedopuszczalności uzależniania przyłączenia od wcześniejszego zawarcia umowy o
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, to tym bardziej niedopuszczalne jest
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uzależnianie ustalenia warunków przyłączenia od zawarcia umowy o przekazaniu sieci
wybudowanej przez prywatnego inwestora.”
W takim stanie rzeczy uzupełniająco wskazania wymaga, że zgodnie z art. 54 ust.3 ustawy z
dnia

30

sierpnia

2002r.

Prawo

o

postępowaniu

przed

sądami

administracyjnymi

(Dz. U. z 2017r. poz. 1369 ze zm.) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w
całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję,
uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję.
Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem
prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 54 ust.2 ww. ustawy organ przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i
uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej
otrzymania.
Uwzględnienie

skargi

Prokuratora

Rejonowego

w

Śremie

w

całości

pozwoli

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu na rozważenie, czy zaistniały przesłanki
do umorzenia postępowania na podstawie

art. 161 § 1 pkt 3 ww. ustawy z uwagi na

bezprzedmiotowość postępowania. W przypadku umorzenia postępowania z ww. przyczyny, Sąd w
konsekwencji odstąpi od stwierdzenia nieważności zaskarżonego § 26 ust.2 uchwały ze skutkiem
od chwili jej podjęcia (ex tunc).
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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