Katowice, dnia 8 października 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.327.2015
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r., poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr X/110/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/108/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków w całości , jako niezgodnej z art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 5 z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r. poz. 139).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą, podjętą na sesji w dniu 27 sierpnia 2015r. Rada Gminy Jasienica zmieniła
uchwałę Nr IX/108/15 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków, poprzez dodanie do niej brakującego załącznika.
Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 8 września 2015r.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od dnia
przedstawienia wójtowi wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. W dniu 23 lipca
2015r. Rada Gminy Jasienica podjęła uchwałę zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Jasienica na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku przedstawione we
wniosku Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 16 czerwca 2015 roku. Wyżej wymieniona uchwała
nie zawierała załącznika w postaci zatwierdzonych taryf. Organ nadzoru w dniu 28 sierpnia 2015r. wydał
rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.312.2015 stwierdzające nieważaność uchwały Rady Gminy
Jasienica Nr IX/108/15 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Uchwałą Nr X/110/15 z dnia 27 sierpnia 2015r. Rada Gminy Jasienica dokonała zmiany uchwały Nr
IX/108/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 lipca 2015r. poprzez dodanie brakującego załącznika. Jednakże
podjętą przez Radę Gminy Jasienica próbę konwalidacji wadliwej uchwały Nr IX/108/15 należy uznać za
chybioną, gdyż w istocie wspomniane wyżej taryfy zostały zatwierdzone po upływie ustawowego terminu.
Zdaniem organu nadzoru uchwała Nr X/110/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 sierpnia 2015r.
została podjęta z uchybieniem terminu wskazanego w art. 24 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę, który stanowi, że rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia
złożenia wniosku, co w przedmiotowej sprawie nastąpiło 16 czerwca 2015r. (por. wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2010r., sygn. akt IV SA/Wa 1117/10
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publikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Zdaniem organu nadzoru, rada
gminy może podjąć uchwalę o zatwierdzeniu taryf w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku przez
przedsiębiorstwo. Termin ten należy traktować zatem jako ustawowy termin zawity, materialny, co oznacza,
że jego uchybienie powoduje wygaśnięcie praw i obowiązków o charakterze materialnym (przedawnienie
orzekania w sprawie).
Organy administracji publicznej, zgodnie z wyrażoną w art. 7 Konstytucji zasadą legalności, działają
na podstawie i w granicach prawa, nie jest zatem dopuszczalne pomijanie przez te organy obowiązujących
norm prawnych, bądź stosowanie ich w sposób dowolny lub wybiórczy (por. wyrok WSA w Lublinie
z 20 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Lu 184/14, publikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych). Wyrażona we wskazanym wyżej przepisie zasada oznacza, że organ, w tym także organ
stanowiący gminy, wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest
obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. W powyższej sprawie upoważnienie to zostało
przekroczone poprzez uchybienie nieprzekraczalnemu terminowi ustawowemu.
Z upływem ww. terminu ustawa wiąże ściśle określony skutek prawny, który następuje z mocy
samego prawa. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...) „jeżeli rada
gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku
o zatwierdzenie taryf.” Należy zatem założyć, że ustawodawca nie dopuścił możliwości działania rady
gminy po upływie 45 od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo. W przedmiotowej sprawie
wspomniany termin upłynął 31 lipca br., tak więc uchwała Nr X/110/15 Rady Gminy Jasienica z dnia
27 sierpnia 2015r. nie czyni zadość przepisowi art. 24 ust. 1 w związku z ust. 5 ww. ustawy.
Wobec powyższego, w ocenie organu nadzoru wydanie uchwały Nr X/109/15 Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 sierpnia 2015r. po terminie uznać należy za istotne naruszenie przepisów o postępowaniu
w przedmiocie zatwierdzenia taryf (art. 24 ust. 5 ustawy), co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości
uzasadnionym i koniecznym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
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