
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.69.2014.AZie
z dnia 23 maja 2014 r. 

Zgromadzenie Związku
Celowego Gmin MG-6

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) stwierdzam nieważność doręczonej w dniu 30 kwietnia 
2014 r. uchwały Nr XXIV/82/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 
2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na obszarze Gminy Lubiszyn. 

Uzasadnienie
W dniu 28 kwietnia 2014 r. Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 podjęło uchwałę 

sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
obszarze Gminy Lubiszyn. 

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że Zgromadzenie Związku podejmując 
przedmiotową uchwałę istotnie naruszyło procedurę zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w art. 24 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia z dnia 
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.). 

Na wstępie należy wskazać, iż kompetencja Zgromadzenia Związku do zatwierdzenia taryf wynika 
z przyjętej przez Radę Gminy Lubiszyn uchwały Nr XXII/162/2013 w sprawie przyjęcia zmian do 
Statutu Związku Celowego Gmin MG-6. W uchwale tej Rada Gminy przekazała Związkowi 
planowanie i wykonywanie zadań z zakresu zadań publicznych w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, min. w zakresie zapewnienia mieszkańcom gmin - 
uczestnikom Związku dostępu do urządzeń kanalizacyjnych zrealizowanych przez Związek oraz 
postanowiła, że związek będzie realizował prawa i obowiązki organów gminy w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków gmin - uczestników Związku poprzez min. 
wydawanie aktów prawa miejscowego (§ 3 pkt 6 Statutu Związku Celowego Gmin MG-6). W dniu 
25 marca 2013 r. zmiana Statutu Związku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego pod pozycją 855. A zatem z tym dniem Związek Celowy Gmin MG-6 
przejął zadania gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest 
zadaniem własnym gminy. Jednakże, jak stanowi ust. 2 pkt 1 tego artykułu, w razie wspólnego 
wykonywania powyższego zadania przez gminy w ramach związku międzygminnego, określone 
w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy związku 
gminnego. 

Procedura zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  
ścieków jest podzielona na etapy. Stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 
w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi 
(w omawianym przypadku zarządowi związku międzygminnego) projekt taryfy i wniosek o ich 
zatwierdzenie. Następnie, zarząd związku zgodnie z art. 24 ust.4 ww. ustawy, czy taryfy i plan zostały 
opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, 
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pod względem celowości ich ponoszenia. Po sprawdzeniu projektowanych taryf zgodnie 
z ust. 5 art. 24 tej ustawy, zgromadzenie związku podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 
45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli 
zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Wskazane wyżej terminy ustawowe terminy mają 
charakter terminów zawitych. Ostatnim etapem procedury jest ogłoszenie taryfy w miejscowej prasie 
lub w sposób zwyczajowo przyjęty.. 

Wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie z dnia 20 lutego 2014r. o zatwierdzenie taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lubiszyn na okres od 1 maja 2014r. do dnia 
30 kwietnia 2015r. został złożony w Związku Celowym Gmin MG-6 w dniu 1 kwietnia 2014r. 
Stosownie do wskazanego wyżej przepisu art. 24 ust. 2 ww. ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo - 
kanalizacyjne powinno przedstawić wniosek o zatwierdzenie taryf zarządowi związku w terminie 
70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie. Powyższe ma umożliwić organowi 
wykonawczemu związku sprawdzenie legalności sporządzenia taryf i planu oraz weryfikację kosztów, 
o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia. Analiza ta ma na celu 
zapobieganie podejmowaniu przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne działań 
skierowanych na osiągnięcie zysku (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 
2007 r., sygn. akt II OSK 584/07, LEX nr 384723). Organ wykonawczy związku powinien mieć realną 
kontrolę wysokości stosowanych cen i opłat proponowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - 
kanalizacyjne. Termin do złożenia wniosku na 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie 
umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli, a także np. wyjaśnienie ewentualnych niejasności poprzez 
uzupełnienie dokumentów czy danych. Organ związku nie może być pozbawiany faktycznej 
możliwości weryfikowania danych zawartych we wniosku oraz proponowanych cen poprzez dowolne 
skracanie tego terminu przez wnioskodawcę. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 9 przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie, ogłasza 
obowiązujące taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty. Uznać zatem należy, że 
powyższy termin nie jest jedynie wymogiem formalnym. Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie 
składając wniosek na 29 dni przed dniem wejścia w życie wnioskowanych taryf uchybiło 
obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 
2015r. powinien zostać złożony Zarządowi Związku Gmin MG6 na 70 dni przed planowanym dniem 
wejścia taryf, a zatem w dniu 19 lutego 2014r., zaś  uchwała o ich zatwierdzeniu winna zostać podjęta 
w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. W związku z naruszeniem określonej ustawowo 
procedury zatwierdzania taryf Zgromadzenie Związku winno podjąć uchwałę o odmowie jej 
zatwierdzenia taryf. (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 
23 marca 2010r., sygn. akt II SA/Ol 1087/09). 

Niezależnie od powyższego organ nadzoru zwraca uwagę na zapisy zawarte w uzasadnieniu 
uchwały, gdzie Zgromadzenie Związku w pierwszym akapicie wskazuje, że Zakład Usług 
Komunalnych w Lubiszynie złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. 
w dniu 1 kwietnia 2014 r., (taka data widnieje też na wniosku), a następnie  stwierdza, że :„wniosek 
został złożony w wymaganym terminie – 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie zgodnie 
z art. 24 ust. 2 ww. ustawy”.

W świetle przedstawionych uregulowań prawnych stwierdzić należy, iż podejmując kwestionowaną 
rozstrzygnięciem nadzorczym uchwałę  Zgromadzenie Związku Gmin MG6 naruszyło określoną 
w ustawie procedurę zatwierdzania taryf, co stanowi istotne naruszenie prawa skutkującą nieważnością  
uchwały stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie. 

Id: CDD7A8B3-37E1-4336-A905-A70E43E53061. Podpisany Strona 2



Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu związku wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenie rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek

Otrzymują:

1. Adresat. 

2. Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. 

3. A/a. 
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