
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.140.2019.EC 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 30 października 2019 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.), 

stwierdzam nieważność 

§ 18 ust. 6 załącznika do uchwały Rady Gminy Sejny Nr VIII/64/2019 z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Sejny. 

UZASADNIENIE 

W dniu 24 września 2019 r. Rada Gminy Sejny podjęła uchwałę Nr VIII/64/2019 w sprawie regulaminu 

dostarczania wody na terenie Gminy Sejny. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 30 września 2019 r. Analiza jej zapisów 

wykazała, iż część zapisów aktu podjęta została z naruszeniem prawa, w związku z czym wszczęte zostało 

postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia ich nieważności. 

Analizowany akt podjęty został na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437). 

Przepis ten stanowi upoważnienie do podjęcia przez radę gminy regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, zaś ust. 5 tego artykułu wymienia elementy jakie powinny zostać zawarte 

niniejszym akcie. 

Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

4) warunki przyłączania do sieci; 

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza; 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 
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8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

Naruszeniem będącym w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym jest regulacja  

§ 18 ust. 6, zgodnie z którą do wniosku właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego o zawarcie 

umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą 

z lokalu, dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za 

wodomierzem głównym. 

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie zawierają 

podstaw do określenia takich wymogów w stosunku do wymienionego wniosku. Ustawa  

w art. 6 ust. 2 wprowadza, jako warunek zawarcia umowy o zaopatrzenie, wyłącznie istnienie fizycznego 

przyłączenia do sieci oraz złożenie pisemnego wniosku o zawarcie umowy. Ustawodawca nie sformułował 

żadnych dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych wobec wnioskodawcy, wykluczając tym samym 

możliwość gromadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nadmiaru informacji 

wynikających z dokumentów prywatnych bądź urzędowych. 

W szczególności brak jest podstaw do żądania schematu wewnętrznej instalacji wodociągowej  

w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym. W art. 6 ust. 2 ustawy wprost przesądzono  

o braku obowiązku przedkładania jakichkolwiek dokumentów. Do zawarcia umowy wystarczy spełnić 

wyłącznie dwie przesłanki - techniczną w postaci fizycznego połączenia z siecią oraz formalną  

- w postaci złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy. Uchwała rady gminy nie może rozszerzać tego 

katalogu o dodatkowe obowiązki. 

Rada Gminy Sejny wprowadzając w § 18 pkt 6 nieprzewidziany przez ustawę obowiązek 

udokumentowania faktów, które nie są wymagane przepisami, w sposób istotny naruszyła regulacje ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności § 18 pkt 6 załącznika do uchwały Nr VIII/66/19 Rady 

Gminy Sejny z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody  

na terenie Gminy Sejny jest w pełni uzasadnione. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Zofia Silwonik 
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