
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.74.2014.AZie
z dnia 9 czerwca 2014 r. 

Rada Miejska w Drezdenku
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm) stwierdzam nieważność doręczonej w dniu 12 maja 
2014 r. uchwały Nr XLIX/382/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 maja 2014r. w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, w części § 3 w zakresie słów: „po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od”. 

Uzasadnienie
W dniu 7 maja 2014 r. Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, iż przedmiotowa uchwała w części 
wskazanej na wstępie istotnie narusza art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 197, 
poz. 1172 ze zm.). 

Rada Miejska w § 3 uchwały postanowiła, że „ uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 
2014roku”. Określenie takiego terminu wejścia w życie oznacza, że rada zakwalifikowała uchwałę do 
kategorii aktów prawa miejscowego, którego wejście w życie uzależnione jest od ogłoszenia 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podstawą prawną uchwały stanowi art. 24 ust. 9a ustawy 
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.) zgodnie, z którym na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania 
dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. 

W ocenie organu nadzoru ww. uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, nie jest aktem 
skierowanym do mieszkańców gminy, nie rozstrzyga bezpośrednio o ich prawach i obowiązkach, 
dotyczy wyłącznie stosunków między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a właściwym 
organem gminy, nie jest również aktem prawnym, o którym mowa w art. 13 pkt. 10 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w związku z tym nie podlega 
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Stanowisko organu nadzoru potwierdza 
orzecznictwo sądowo-administracyjne  (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
24 maja 2007 r., II OSK 256/07, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
15 stycznia 2013 r. II OSK 2306/12, NZS 2013/3/15, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 
2012r., sygn. akt II SA/Po 417/12 , LEX nr 1333554. 

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie. 
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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 gminy 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. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. w Drezdenku. 

3. A/a. 
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