
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK-I.4131.261.2012 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 27 marca 2012 r. 

Rada Gminy w Kiernozi  

Na podstawie art. 86 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Nr XI/64/12 Rady Gminy w Kiernozi z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

Uzasadnienie  

W dniu 22 lutego 2012 r. Rada Gminy w Kiernozi podjęła uchwałę Nr XI/64/12 w sprawie uchwalenia regu-

laminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jako akt prawa miejscowego.  

Uchwałę doręczono organowi nadzoru w dniu 28 lutego 2012 r.  

Jako podstawę prawną uchwały Rada wskazała art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ww. ustawy o samo-

rządzie gminnym oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-

rowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.).  

Przepis art. 19 ust. 1 ww. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

stanowi, iż rada gminy ma obowiązek uchwalić regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków po 

dokonaniu analizy projektów takich regulaminów opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne.  

Obligatoryjną treść regulaminu określa art. 19 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-

wym odprowadzaniu ścieków.  

W postępowaniu nadzorczym organ nadzoru stwierdził, że Rada Gminy w Kiernozi podejmując ww. 

uchwałę pominęła w niej regulację, takich kwestii jak:  

1) techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych (art. 19 ust. 2 

pkt 5 ustawy), które należy odróżnić od warunków przyłączenia do sieci (art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy);  

2) standardy obsługi odbiorców, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informa-

cji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków (art. 19 ust. 2 pkt 8 

ustawy).  

Ponadto Rada nie ma ustawowego upoważnienia do uregulowania w ww. regulaminie kwestii „miejsca” 

wydania rzeczy i odbioru ścieków, co uczyniła w § 14 ust. 2 i 3 ww. uchwały.  

Należy zauważyć, że to Rada w regulaminie winna zdecydować o warunkach, o których mowa w art. 19 ust. 2 

pkt 4 i 5 ustawy; nie zaś przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w formie „zgody” na wykonanie przy-

łącza lub poprzez „wydanie warunków technicznych i zatwierdzenie dokumentacji” (§ 32 regulaminu).  
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Regulamin powinien także ustalać standardy obsługi odbiorców, a w szczególności sposoby załatwiania re-

klamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu 

ścieków - nie może o tych kwestiach rozstrzygać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w umowie.  

Mając powyższe na uwadze, organ nadzoru stwierdził, że Rada Gminy w Kiernozi uchwaliła uchwałę 

XI/64/12 w sposób istotny naruszając prawo, bowiem nie wypełniła delegacji wynikającej z art. 19 ust. 2 pkt 5 

i 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.  

W tym stanie rzeczy wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne i należało orzec jak w senten-

cji.  

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 

(90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135), za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.  

  

 

 Wojewoda Łódzki: 

Jolanta Chełmińska 

Do wiadomości:  

Wójt Gminy Kiernozia. 
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