
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.340.2018.AS 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 19 listopada 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, 

poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 

stwierdzam nieważność 

§ 34 ust. 3 załącznika do uchwały Nr L/404/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tychowo. 

Uzasadnienie  

W dniu 19 października 2018 r. Rada Miejska w Tychowie podjęła uchwałę Nr L/404/18 w sprawie uchwa-

lenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tychowo. Do Zachodnio-

pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęła ona w dniu 26 października 2018 r. 

Materialnoprawną podstawę podjęcia ww. uchwały stanowi art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-

dę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1), który w ust. 1 wskazuje, że rada gminy, na podstawie projektów 

regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągo-

wo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przeka-

zuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne. Następnie, organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, 

opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu (art. 19 ust. 2). Kolejno rada gminy 

uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (art. 19 ust. 3). Ustawa wprowadza zatem ści-

śle określoną procedurę poprzedzającą podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowa-

dzania ścieków.  

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

nadane zostało ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-

ków oraz niektórych innych ustaw2), która weszła w życie w dniu 12 grudnia 2017 r. 

Wypełniając obowiązek wskazany przez ustawodawcę, Rada Miejska w Tychowie podjęła w dniu 23 sierp-

nia 2018 r. uchwałę Nr XLVIII/388/18 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu pro-

jektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i akt ten przekazała do zaopiniowania Państwo-

wemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Postanowieniem z dnia 24 września 2018 r.3) organ ten wydał 

opinię do ww. projektu, w której zwrócił uwagę na konieczność zmiany niektórych jego zapisów. W tym miejscu 

                                                      
1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1152). 
2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-

niu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180). 
3) Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 24 września 2018 r., znak: 

SZ.RET.070.7.26.2018.PU. 
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zaznaczyć należy, że opinia, o której mowa wyżej, jest jedynie wyrażeniem stanowiska organu, które nie ma 

charakteru wiążącego dla rady gminy.  

Respektując wszystkie zastrzeżenia wyrażone w postanowieniu organu regulacyjnego, Rada Miejska 

w Tychowie podjęła w dniu 19 października 2018 r. uchwałę Nr L/404/18 w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tychowo. 

Dokonując oceny legalności tego aktu organ nadzoru stwierdził, że postanowienie zawarte w § 34 ust. 3 za-

łącznika do ww. aktu w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny. 

W przepisie tym Rada postanowiła, że z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego regulami-

nu traci moc obecny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony uchwałą Rady 

Miejskiej w Tychowie nr XXXV/293/14 z dnia 16 czerwca 2014 r. Tymczasem, w § 3 uchwały Nr L/404/18 

przyjęto, że traci moc uchwała Nr XXXV/293/14 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 16 czerwca 2014 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zaś z treści § 4 tej uchwały wynika, iż 

wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Za-

chodniopomorskiego. Stwierdzić należy, że termin wejścia w życie uchwały Nr L/404/18 został w § 4 określo-

ny prawidłowo, bowiem stanowi ona akt prawa miejscowego, który - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłasza-

niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych4) - wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ich ogłoszenia.  

Dodatkowo wskazania wymaga, że w myśl art. 8 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe regulaminy dostar-

czania wody i odprowadzania ścieków obowiązują do dnia wejścia w życie nowych regulaminów. 

Z powyższego wynika, że uchwała Nr XXXV/293/14 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 16 czerwca 2014 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków utraci moc z dniem wejścia w życie 

uchwały Nr L/404/18 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu do-

starczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tychowo, nie zaś z dniem poprzedzającym jej ob-

owiązywanie. 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności § 34 ust. 3 załącznika do uchwały Nr L/404/18 Rady 

Miejskiej w Tychowie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadza-

nia ścieków na terenie gminy Tychowo, jest konieczne i w pełni uzasadnione.  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia. 

  

 wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Marek Subocz 
WICEWOJEWODA 

 

                                                      
4) Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1523). 
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