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WOJEWODA OPOLSKI
PN.III.4131.1.32.2020.CW Opole, dnia 17 lutego 2020 r.

Pan
Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6 
45-050 Tarnów Opolski 

R o z s t r z y g n i ę c i e n a d z o r c z e

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

stwierdzam

nieważność uchwały Nr XV/118/2020  Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 stycznia 2020  r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Tarnów Opolski – z powodu istotnego naruszenia prawa.

Uzasadnienie

W dniu  27 stycznia 2020  r. Rada Gminy Tarnów Opolski, powołując się art. 19 ust. 3-6 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), zwanej dalej ustawą, oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
o samorządzie gminnym – podjęła uchwałę nr XV/118/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski. Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany w dalszej części Regulaminem, stanowi 
załącznik do przedmiotowej uchwały 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy rada gminy na podstawie projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-wodociągowo-
kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 
przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne. Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy. Radę gminy uchwala 
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określając prawa i obowiązki 
przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. Przepis art. 19 ust. 5 
ustawy określa zakres zagadnień, będących przedmiotem regulaminu. Warto zauważyć, iż 
zadaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wydającego przepisy 
powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, jest pełna realizacja upoważnienia ustawowego, 
wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Posłużenie się przez 
ustawodawcę w art. 19 ust. 5 ww. ustawy zwrotem: "w tym" należy rozumieć w ten sposób, że 
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w uchwalanym regulaminie obligatoryjnie zamieszczone muszą zostać postanowienia odnoszące 
się do wszystkich kwestii wymienionych w upoważnieniu. Jednocześnie organ stanowiący nie może 
obowiązku tego ani pominąć, ani przerzucić na inny podmiot, jest bowiem zobowiązany do 
wyczerpania zakresu upoważnienia ustawowego, na podstawie którego podejmuje uchwałę, 
w kwestiach uznanych przez ustawodawcę za istotne dla prawidłowego prowadzenia działalności 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. W wyroku 
z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SA/Lu 77/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie 
stwierdził, że „podejmując uchwałę w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków rada gminy nie może pominąć żadnego z elementów wskazanych w przepisach art. 19 
ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest 
zobowiązana do wyczerpania zakresu upoważnienia ustawowego przez uregulowanie wszystkich 
kwestii uznanych przez ustawodawcę za istotne, uregulowanie musi być dokonane w sposób 
kompleksowy, a zarazem jasne i precyzyjne. Niewyczerpanie wynikającego z ustawy zakresu 
przedmiotowego uchwały skutkuje zaś istotnym naruszeniem prawa.” (wyrok dostępny w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Jak wynika z art. 19 ust. 5 pkt 1 ustawy, regulamin powinien określać minimalny poziom usług 
świadczonych przez przedsiębiorstwo. W ocenie organu nadzoru pod pojęciem „minimalny poziom 
usług” należy rozumieć ilość dostarczanej wody, jej ciśnienie, ciągłość dostaw oraz jej jakość (por. 
wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt: II SA/Sz 929/16). Stwierdzić należy, 
że organ stanowiący Gminy Tarnów Opolski uregulował jedynie kwestię ciśnienia wody na 
przyłączu, pomijając pozostałe elementy. W § 4 Regulaminu wskazano, że Ilość wody dostarczanej 
odbiorcom, ilość odprowadzanych ścieków oraz minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu 
przyłączenia do sieci wodociągowej określają warunki techniczne, o których mowa w § 8 ust. 3. 
Warunki techniczne mogą również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków 
wprowadzanych przez odbiorców do urządzeń kanalizacyjnych. Takie zapisy należy uznać za 
niedozwolone. Nie wskazano jednak szczegółowych parametrów ilościowych i jakościowych – tym 
samym delegacja z art. 19 ust. 5 pkt 1 ustawy została wypełniona jedynie częściowo. Określenie 
w przepisach odrębnych podstawowych wymagań, jakie powinna spełniać woda, aby mogła zostać 
uznana za zdatną do spożycia przez ludzi nie przesądza o parametrach jakościowych 
w konkretnym przypadku. Mając na uwadze fakt, że woda pobierana jest z różnych ujęć, stwierdzić 
należy, że może ona posiadać inne parametry niż te, które wynikają  z rozporządzenia, przy 
jednoczesnym zachowaniu minimum określonego przepisami.  W niektórych przypadkach woda 
może charakteryzować się szczególnymi walorami, czystością, smakiem, zawartością cennych 
pierwiastków – co powinno znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Ma to istotne znaczenie w zakresie reklamacji. Zgodnie z § 22 
Regulaminu, odbiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych 
usług. W ocenie organu nadzoru brak wskazania w regulaminie konkretnego minimalnego poziomu 
świadczonych usług dotyczących jakości dostarczanej wody, czyni możliwość złożenia reklamacji 
w tym zakresie niezwykle utrudnioną, o ile nie iluzoryczną (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 
kwietnia 2018 r. sygn. akt: II SA/Bk 879/17).

W myśl § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia 
w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy (ust. 3); 
przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje 
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez 



Strona 3 z 5

Id: 30BC6168-775E-4C11-96E8-BEA828542B87

odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym 
możliwe jest zawarcie umów (ust. 4). Rada gminy tym samym dokonała nieuprawnionego 
scedowania obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 5 pkt 2 ustawy do określenia warunków i trybu 
zawierania umów z odbiorcami bezpośrednio na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 
Taka regulacja stanowi istotne naruszenie prawa. Ustawa wyraźnie wskazuje na organ stanowiący 
gminy jako jedyny uprawniony do stanowienia regulacji w tym przedmiocie. W orzecznictwie sądów 
administracyjnych wskazano, że przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków nie przewidują podstawy do nadawania przedsiębiorstwu uprawnienia do 
sporządzenia wzoru wniosku o zawarcie umowy (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 kwietnia 
2015 r. sygn. akt II SA/Lu 641/14, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 października 
2010 r., sygn. akt II SA/Go 511/10, wyrok WSA w Opolu z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt 
I Sa/Op 346/19).

W ocenie organu nadzoru kwestie uregulowane w § 7 ust. 3 i 4 oraz § 19 i § 20 Regulaminu 
to zagadnienia cywilnoprawne i powinny być regulowane w umowie pomiędzy przedsiębiorstwem, 
a odbiorcami, nie zaś w regulaminie. Odnośnie tego typu zagadnień wypowiedział się Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt VIII SA/Wa 896/17, 
„Z art. 6 ust. 3 u.z.w.ś. wynika, że kwestie dotyczące m.in. sposobu i terminów wzajemnych 
rozliczeń, okresu obowiązywania umowy, czy odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków 
umowy, w tym warunki jej wypowiedzenia, winny być uregulowane w umowie o świadczenie usług, 
a nie w akcie prawa miejscowego. Określenie tych elementów przez Radę Gminy stanowi więc 
ingerencję w treść umowy pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, 
do czego organ stanowiący zaskarżony akt nie jest upoważniony. Treść takiej umowy podlega 
przepisom prawa cywilnego, a podmiot zewnętrzny - Rada Gminy - nie ma podstaw prawnych, aby 
na treść takiej umowy wpływać.” 

Ponadto § 9 Regulaminu warunkujący wykonanie przyłącza od uzgodnienia dokumentacji 
technicznej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym nie znajduje uzasadnienia 
prawnego. Należy podkreślić, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1202) reguluje tryb realizacji budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych (por. 
wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 1110/17). Jednocześnie brak 
w przepisach kompetencyjnych upoważnienia do wydawania przez przedsiębiorstwo pisemnych 
uzgodnień dokumentacji technicznej. Przepis art. 6 ust. 2 ustawy zobowiązuje przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzeniu 
ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym 
wnioskiem o zawarcie umowy, zatem przedsiębiorstwo - dostawca usług - nie może uzależniać 
zawarcia umowy od warunków nieprzewidzianych w art. 6 ustawy (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 
6 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Op 428/19).

Wskazać należy, że Regulamin nie zawiera warunków technicznych określających możliwości 
dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych, zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 5 ustawy. Regulamin 
powinien określać techniczne warunki dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Zawarty 
w art. 19 ust. 5 pkt 5 ustawy zwrot „warunki techniczne” obejmuje swoim zakresem znaczeniowym 
określenie przesłanek (czynników wyznaczających lub warunkujących, elementów, cech 
koniecznych), po spełnieniu których zaistnieje możliwość korzystania z usług wodociągowo-
kanalizacyjnych. Analiza treści uchwały wykazała, że przedmiotowy regulamin nie zawiera żadnych 
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regulacji we wskazanym zakresie. Zdaniem organu nadzoru dyspozycji przepisu art. 19 ust. 5 pkt 5 
nie wypełniają zapisy w § 12-15 Regulaminu. Określenia w nim zawarte nie realizują delegacji 
wynikającej z ustawy, a co za tym idzie uznać je należy za istotne naruszenie przepisów prawa. 
W konsekwencji omawiana uchwała nie zawiera elementu obligatoryjnego, wynikającego 
z dyspozycji przepisu art. 19 ust. 5 pkt 5 ustawy. 

Nadto podkreślić należy, iż same zapisy § 15 regulaminu naruszają przepisy prawa. W ust. 1 
uregulowano, że przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia 
odbiorcy usług do sieci w określonych sytuacjach. Zapis ten narusza art. 15 ust. 4 ustawy, zgodnie 
z którym 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, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne 
możliwości świadczenia usług (por. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt II 
SA/Ol 162/19, Wyrok WSA w Opolu z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt I SA/Op 316/19). 

§ 16 ust. 6 Regulaminu zakłada, że przed zasypaniem przyłącza podmiot przyłączany 
zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny. Jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek 
obowiązków, nie jest dopuszczalne bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. Należy przy tym 
zaznaczyć, że w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U. Nr 25, poz. 133) szczegółowo uregulowano kwestię sporządzania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. Normowanie w aktach prawa miejscowego kwestii, które zostały już 
uregulowane w ustawie lub rozporządzaniu, a brak jest szczegółowego ustawowego upoważnienia 
dla rady gminy do ich określenia w ustawie, należy uznać za niedopuszczalne (por. Wyrok WSA 
w Opolu z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Op 383/19). 

Należy również zauważyć, iż przepis § 17 pkt 1 Regulaminu zawiera sformułowania 
nieprecyzyjne, zwrot „niezwłocznie” może budzić wątpliwości interpretacyjne. Posługiwanie się 
w treści uchwały niedookreślonymi zwrotami jest niedopuszczalne. Wskazać należy na orzeczenie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z 6 czerwca 1995 r. NSA w Gdańsku, SA/Gd 
2949/94, OSS 1996/3/91 LEX 25640, wyrok WSA w Opolu z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt 
I SA/Op 365/19), w świetle którego uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą 
zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, 
sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Teza przedmiotowego orzeczenia będzie miała 
zastosowanie tym bardziej do aktów prawa miejscowego, które zawierają normy prawa 
powszechnie obowiązującego na terenie działania danej jednostki samorządu terytorialnego, które 
powinny być jasne i zrozumiałe dla adresatów zawartych w nich norm.

W § 23 Regulaminu Rada Gminy Tarnów Opolski uregulowała kwestię zawarcia między 
Gminą a przedsiębiorstwem umowy o zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe. 
Tymczasem zwrot "warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe" użyty w art. 19 ust. 5 
pkt 9 ustawy, stanowiącym delegację ustawową, nie upoważnia rady gminy do wskazania 
w regulaminie konieczności zawarcia umowy pomiędzy tymi podmiotami. Warunki te powinny być 
określone w kwestionowanym akcie, a nie w umowie o jakiej mowa w skarżonych przepisach 
uchwały. Należy zatem przyjąć, że wszelkie odesłania do tego typu umowy zostały uregulowane 
bez upoważnienia ustawowego. Jednocześnie trudno wyobrazić sobie sens zawarcia takiej umowy, 
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skoro z przepisów uchwały nie wynika żadne ograniczenie w korzystaniu przez straż pożarną 
z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe 
może być określona dopiero po ugaszeniu pożaru – nie sposób bowiem przewidzieć ilości pożarów 
i ilości wody zużytej na ten cel (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt: 
II SA/Sz 308/18). Co więcej, zachodzi obawa, że gdyby umowa, o której mowa w kwestionowanych 
przepisach nie została zawarta, to istniałaby podstawa odmowy dostarczenia wody na cele 
przeciwpożarowe, co pozostawałoby w sprzeczności z założeniami ustawy (por. wyrok WSA 
w Gliwicach z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. akt: II SA/Gl 727/18). W ocenie strony skarżącej 
uzależnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe od zawarcia stosownej umowy jest 
nieuzasadnione (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 4 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Op 387/19).

Ustawodawca, kształtując upoważnienie rady do wydania przedmiotowego regulaminu, 
precyzyjnie wskazał, które kwestie pozostawił regulacji jednostki samorządu terytorialnego. 
W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne 
naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę 
upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego 
upoważniania zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego 
prawa Rzeczpospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) musi 
respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od 
wypełniania ich treści postanowieniami ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r., sygn. akt 
I SA/Lu 882/02). Biorąc pod uwagę przytoczoną powyżej argumentację, w szczególności brak 
zawarcia w Regulaminie elementów obligatoryjnych, wynikających z art. 19 ust. 5 ustawy, tj. 
wskazania informacji o parametrach ilościowych i jakościowych dostarczanej wody oraz warunków 
technicznych określających możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych, zasadne 
jest stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały w całości.  

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku 
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Z up. Wojewody Opolskiego

Aleksandra Perzyna
Kierownik Oddziału

Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego
Województwa Opolskiego

w Wydziale Prawnym i Nadzoru

Sprawę prowadzi: Wojciech Cybulski  Referent prawny, Wydział Prawny i Nadzoru, tel. 77 45 24 549.
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