UCHWAŁA NR X/59/2019
RADY GMINY CISEK
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Wojewodę Opolskiego na uchwałę
Nr VI/33/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
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.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę Wojewody Opolskiego na
uchwałę Nr VI/33/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odpowiedź na skargę stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek z możliwością udzielenia pełnomocnictwa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr X/59/2019
Rady Gminy Cisek
z dnia 8 lipca 2019 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
ul. Kośnego 70, 45-372 Opole
Strona skarżąca: Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowany przez radcę prawnego Beatę Adamus
Strona przeciwna: Gmina Cisek
ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek
Odpowiedź na skargę
Na podstawie 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.) Rada Gminy Cisek przekazuje skargę Wojewody
Opolskiego z dnia 7 czerwca 2019 r., otrzymaną w dniu 10 czerwca 2019 r., na uchwałę Nr VI/33/2019 Rady
Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków. Składając odpowiedź na skargę Rada Gminy Cisek uwzględnia przedmiotową skargę w całości.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 7 czerwca 2019 r. Wojewoda Opolski wniósł skargę na uchwałę Nr VI/33/2019 Rady
Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
W przedmiotowej skardze Wojewoda Opolski zarzucił Radzie Gminy Cisek liczne istotne naruszenia
prawa, w tym art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) lub nieuwzględnienie w uchwale postanowień, które
zgodnie z tym przepisem ustawy powinny zostać w regulaminie zamieszczone, jak również wpisanie w nim
uregulowań zawartych w ustawie.
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewody Opolskiego zaskarżona uchwała nie wypełnia w sposób
kompleksowy i prawidłowy delegacji ustawowej, zawartej w art. 19 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, tj. nie określa
minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.
Wojewoda Opolski wskazał również, że § 7 pkt 1, 3 i 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków zawiera żądanie spełnienia pozaustawowych warunków, co stanowi działanie nieuprawnione.
Ponadto wskazał, iż przepisy § 8 ust. 3 i ust. 5 oraz § 11 ust. 2 Regulaminu wykraczają poza zakres
delegacji wynikający z art. 19 ust. 5 ustawy.
Wskazano również, iż w ustawie Prawo budowlane (art. 30 ust. 1 pkt 1 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
postanowienie zawarte w § 12 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu.
Strona skarżąca uznała również za nieuzasadnione uzależnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe
od zawarcia umowy (§ 17 ust. 1 Regulaminu).
Ponadto wskazał, iż przepis § 18 ust. 2 Regulaminu zawiera sformułowanie
„niezwłocznie”, co w ocenie skarżącego może budzić wątpliwości interpretacyjne.

nieprecyzyjne

Skarżący podniósł również, iż kwestionowana uchwała zawiera szereg odesłań do przepisów
ustawowych, w tym w § 3 pkt 2 i 4, § 4 pkt 2, § 5 ust. 1, § 13 ust. 6, § 16 pkt 4 i § 20 Regulaminu.
Wskazując na powyższe, Wojewoda Opolski wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały.
Rada Gminy Cisek dokonała analizy zarzutów, jak i uzasadnienia wniesionej skargi. W wyniku tego
uznano, że przedmiotową skargę należy uwzględnić w całości.

Id: 065D0024-2224-46B1-82E2-745627E1E593. Podpisany

Strona 1

Ponadto Rada Gminy Cisek podjęła stosowne działania mające na celu zmianę obecnego Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o zakończeniu procedury uchwalania nowego Regulaminu
niezwłocznie zostanie powiadomiony Sąd.
Mając na uwadze powyższe wnosi się i wywodzi jak na wstępie.
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