
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.70.2019 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 

20 grudnia 2018 r., w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miejskiej Kętrzyn. 

Uzasadnienie  

Uchwałą Nr IV/28/2018 Rada Miejska w Kętrzynie w dniu 20 grudnia 2018 r., działając na podstawie 

art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), przyjęła regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały. 

W dniu 12 lipca 2018 r. oraz 26 lipca 2018 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęło pismo Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kętrzynie w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn wraz z załączonym stanowiskiem Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia  

5 lipca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz projektem przedmiotowego regulaminu.     

Postanowieniem z dnia 17 października 2018 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku zaopiniował negatywnie przedłożony projekt regulaminu. 

W dniu 5 listopada 2018 r., Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie przedłożył ponownie organowi 

regulacyjnemu, stanowisko Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 października 2018 r. oraz poprawiony 

projekt regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Miejskiej 

Kętrzyn. 

Poprawiona wersja regulaminu, postanowieniem z dnia 23 listopada 2018 r. Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, została zaopiniowana pozytywnie z uwagami dotyczącymi  

zamieszczenie w regulaminie treści nieuprawnionych, stanowiących ingerencję w treść umowy o świadczenie 

usług, do czego organ stanowiący nie był upoważniony. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem 

art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, polegającym na 

niezachowaniu wymaganej przepisami prawa procedury poprzedzającej podjęcie uchwały. 

Rada Miejska w Kętrzynie w uchwalonym regulaminie, nie uwzględniła wszystkich uwag Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wynikających z postanowienia z dnia  

23 listopada 2018 r., w zakresie dotyczącym §3 ust. 1 lit. e regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn 
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Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie 

zgodności z przepisami ustawy. Opinię wydaje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Skoro 

Rada Miejska w Kętrzynie nie zaskarżyła ww. postanowienia, winna przyjąć regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków w brzmieniu zgodnym z opinią organu regulacyjnego. W sytuacji wprowadzenia do 

regulaminu przez Radę Miejską zmian nieodpowiadających treści opinii, winna ona uzyskać ponowną opinię 

organu w zakresie projektu regulaminu. 

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 

uchwalanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków musi zostać poprzedzone procedurą 

uregulowaną w art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

W ocenie organu nadzoru, niezastosowanie się do opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Białymstoku, stanowi niewypełnienie procedury poprzedzającej podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminu, co skutkuje istotnym naruszeniem prawa i uzasadnia stwierdzenie nieważności 

w całości kwestionowanej uchwały. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 

30 dni od daty jego otrzymania. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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