
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.343.2018.21 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2018 r. 

 

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

poz. 994 ze zm.) 

orzekam 

nieważność § 11 ust. 2 uchwały Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – ze względu na istotne naruszenie 

prawa. 

Uzasadnienie  

 Uchwała Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków (dalej zwana: „uchwałą”) została podjęta na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 i 1000) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, dalej zwanej „ustawą”), po zasięgnięciu 

opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w Poznaniu. 

 Uchwałę doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 3 lipca 2018 r. 

 Dokonując oceny legalności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje: 

 Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowił art. 19 ust. 3 ustawy, w myśl którego 

rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W art. 19 ust. 5 zostały 

określone elementy, jakie powinien zawierać regulamin uchwalany przez radę gminy. Zgodnie z treścią tego 

przepisu regulamin 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. 

W § 11 ust. 1 regulaminu rada uzależniła dostępność do usług wdociągowo-kanalizacyjnych od: 1) 

istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, 2) możliwości technicznych urządzeń 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania i dostawy wody przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne (wydajność), jak również możliwości odbioru 

i oczyszczania ścieków (wydajność). W ust. 2 rada dała przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacjnemu 

prawo odmowy przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 1. 

Nadto, zgodnie z ust. 3 w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na 

piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny. 

W ocenie organu nadzoru powyższe przepisy uchwały zostały podjęte z przekroczeniem delegacji 

ustawowej. Z art. 15 ust. 4 ustawy wynika bowiem, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości 

do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Ustawodawca 

nie upoważnił więc organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, aby w regulaminie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków wskazywać okoliczności, w których przedsiębiorstwo 

może odmówić przyłączenia nieruchomości do danej sieci. Rolą rady gminy jest jedynie określenie 

warunków, jakie muszą zostać spełnione przez właściciela nieruchomości, aby takiego przyłączenia 

dokonać (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 425/13, wyrok 

WSA w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018, sygn. akt IV SA/Po 1109/17). 

Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co wprost wynika z zapisów art. 19 

ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego 

obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych 

w ustawie. Z kolei przepis art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obliguje organy władzy 

publicznej do działania na podstawie i w granicach prawa. Zasada praworządności wyrażona 

w art. 7 w związku z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, żeby materia regulowana 

wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu tego 

upoważnienia. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy 

upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego 

wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego (por. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. 

akt II OSK 2058/11). 

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały we wskazanym zakresie jest uzasadnione 

i konieczne. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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