Katowice, dnia 16 października 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.354.2015
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/96/2015 Rady Gminy Ożarowice z dnia 8 września 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Ożarowice w całości, jako
niezgodnej z art. 64 ust. 3 oraz z art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z § 7 ust. 2 oraz
§ 18 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji z siedzibą w Mierzęcicach
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 19 marca 2014r., poz. 1683).
Uz a s a d n i e n i e
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Ożarowice, zatwierdziła taryfę dla zbiorowego odprowadzania
ścieków dla mieszkańców terenu Gminy Ożarowice. W toku badania legalności przedmiotowej uchwały,
organ nadzoru stwierdził, iż została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
Gmina Ożarowice jest członkiem Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji z siedzibą
w Mierzęcicach. Zgodnie z przepisem art. 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym „ Prawa i obowiązki
gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi,
przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku ”. Statut Związku Komunalnego Gmin ds.
Kanalizacji z siedzibą w Mierzęcicach w § 7 ust. 2 pkt 1 wyraźnie stanowi, iż „ Do zadań Związku należą
sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze gmin, uczestników Związku
(… )”. Natomiast zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 7 tego Statutu „ Do zadań Zarządu Związku należy
w szczególności przedstawianie Zgromadzeniu zweryfikowanych wniosków w sprawie zatwierdzenia taryf
opłat za ścieki (…) ”.
W tym stanie rzeczy, zdaniem organu nadzoru, gminy tworzące Związek Komunalny ds. Kanalizacji
z siedzibą w Mierzęcicach, scedowały na rzecz Związku zadania związane z kanalizacją, usuwaniem
i oczyszczaniem ścieków komunalnych, w tym także uprawnienie wynikające z przepisu art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(teks jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139).
W opinii organu nadzoru, Rada Gminy Ożarowice nie była uprawniona do podjęcia przedmiotowej
uchwały na sesji w dniu 8 września 2015r.
Organ nadzoru zauważa, iż na sesji w dniu 9 lipca 2015r. Rada Gminy Ożarowice podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Gmin d.s Kanalizacji. Uchwałę o tożsamej
treści przyjęta została również przez drugą gminę uczestniczącą w Związku - Gminę Mierzęcice.
Zatwierdzone uchwałami gmin członkowskich zmiany Statutu Związku uprawniają Radę Gminy Ożarowice
do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu
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Gminy Ożarowice, ale zgodnie z prawem będzie to miało miejsce dopiero po skutecznym ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zmian w Statucie Związku. Zgodnie bowiem z §
6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U.
z 2001r. Nr 121, poz. 1307) – „wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rejestracji
związku zarządza ogłoszenie statutu związku w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dzień wydania
wojewódzkiego dziennika urzędowego jest dniem ogłoszenia statutu” (w przedmiotowej sprawie – zmian
w Statucie Związku). Aby zatem zmiany Statutu obowiązywały muszą zostać ogłoszone w wojewódzkim
dzienniku urzędowym. W dniu podejmowania przez Radę Gminy Ożarowice kwestionowanej wyżej
uchwały (czyli w dniu 8 września 2015r.) zmiany Statutu Związku Gmin d.s Kanalizacji nie zostały
skutecznie ogłoszone.
Organ nadzoru podkreśla, iż samo podjęcie uchwał w kwestii zmian Statutu Związku przez gminy
członkowskie, nie skutkuje jeszcze zmianami zakresu zadań przekazanymi na Związek. Przepis art. 67 ust.
3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż zmiana statutu (który określa m.in. zadania Związku)
następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia, a więc skuteczna zmiana zakresu zadań Związku
wymaga wcześniejszego podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia zmian statutu, przeprowadzenia procedury
rejestrowej i opublikowania tych zmian statutu w dzienniku urzędowym województwa. W przedmiotowej
sprawie publikacja ta nastąpiła dopiero w dniu 9 października 2015r., w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego pod pozycją 5156. A zatem podjęcie przez Radę Gminy Ożarowice uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Ożarowice powinno
nastąpić dopiero po dniu 9 października 2015r.
Podkreślenia wymaga również, iż zgodnie z brzmieniem art. 7 Konstytucji RP organy władzy
publicznej mogą działać jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im uprawnień. Oznacza to, że
podczas, gdy jednostka posiada swobodę działania zgodnie z zasadą, iż co nie jest wyraźnie zabronione
przez prawo jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko w tych przypadkach i w takim
zakresie, w których upoważnia je do tego prawo (por. W. Skrzydło, Konstytucja RP. Komentarz. Zakamycze
1999 r., s. 15, por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 1997 r., sygn. akt II SA 534/96, M. Podat. 1997/12/374).
Artykuł 7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji organu i tym samym
nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie
kompetencyjnej.
W związku w powyższym stwierdzenie nieważności w całości uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy
Ożarowice z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków z terenu Gminy Ożarowice należy uznać za konieczne i w pełni uzasadnione.
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 wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak

Otrzymują:
1) Rada Gminy Ożarowice
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
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