WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.644.2017

Katowice, 7 grudnia 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXVII/305/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018, w całości - jako niezgodnej
z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 30 października 2017 r. Rada Gminy
Mstów postanowiła przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r. opracowanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
Gminy Mstów, ul. 16-go Stycznia 14, 42-244 Mstów. W podstawie prawnej ww. uchwały
powołano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 24 ust. 9a ustawy.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa uchwała jest
niezgodna z prawem.
Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ust. 1 ustawy „przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne określa taryfę na 1 rok”. Natomiast w art. 24 ust. 1 ustawy wskazano, że taryfy
podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku
ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem
ust. 5a, 5b i 9a (art. 24 ust. 10 ustawy). Nadto, zgodnie z treścią art. 24 ust. 9a ustawy na
uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze
uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Mając na uwadze wyżej wskazany przepis art. 24 ust. 9a ustawy stwierdzić należy, iż
ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia przez radę gminy czasu obowiązywania taryf,
jednak wyraźnie ograniczył to uprawnienie, stanowiąc, że przedłużenie czasu obowiązywania taryf
może nastąpić na czas nie dłuższy niż rok. Rada może wprawdzie podjąć nie tylko jedną, lecz kilka
uchwał w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf, jednak pod warunkiem, że
zawarty we wniosku przedsiębiorstwa i przyjęty uchwałą rady gminy łączny okres przedłużenia
taryf nie przekroczy roku czasu. Przedłużanie czasu obowiązywania taryf ponad ww. roczny okres
może prowadzić do sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przez kilka lat
nie przedstawiałoby radzie do zatwierdzenia taryf opracowanych zgodnie z wymogami ustawy.
Należy podkreślić, iż wyłącznie przez maksymalnie rok przedsiębiorstwo zostaje przez
ustawodawcę zwolnione z prawnego wymogu sporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1701 ze zm.), taryf oraz wymogu przedstawienia
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organowi wykonawczemu gminy wniosku o zatwierdzenie taryf w trybie określonym
w art. 24 ust. 2 ustawy.
Tymczasem, zatwierdzone Zarządzeniem Nr 90/2012 Wójta Gminy Mstów z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie weryfikacji i zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, taryfy były już przedłużane kilkakrotnie, na łączny
okres dłuższy niż 1 rok: uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XL/311/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
na okres 1 roku tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., uchwałą Rady Gminy Mstów Nr
II/5/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. na okres 1 roku tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,
uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XII/96/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. na okres 1 roku tj. od dnia
01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXVII/198/2016 z dnia
28 listopada 2013 r. na okres 1 roku tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
W ocenie organu nadzoru, wielokrotne przedłużanie czasu obowiązywania taryf ponad
dopuszczalny roczny okres stanowi istotne naruszenie art. 24 ust. 9a ustawy.
Należy wskazać, iż powyższe stanowisko organu nadzoru jest spójne z orzecznictwem
sądów administracyjnych. Zgodnie bowiem z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie z dnia 2 października 2014 r. (sygn. akt II SA/Lu 676/14, publ. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych) "(...) przewidziana w art. 24 ust. 9a ustawy możliwość
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok, jest
wyjątkiem od reguły i nie może być stosowana wielokrotnie. Wniosek taki znajduje uzasadnienie
w samej treści powołanej ustawy. (…) Wielokrotne przedłużanie obowiązujących taryf mogłoby
prowadzić do sytuacji, w której nawet przy obniżeniu wspomnianych kosztów gmina nadal mogłaby
utrzymywać same taryfy na niezmienionym poziomie."
Konkludując, Rada Gminy Mstów, przedłużając czas obowiązywania taryf na okres
powyżej 1 roku, przekroczyła swoje kompetencje, gdyż na podstawie powyżej wskazanego
art. 24 ust. 9a ustawy nie była do tego upoważniona.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale należy
zaliczyć do kategorii istotnych naruszeń prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że uchwała lub zarządzenie
organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości
lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały
lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XXXVII/305/2017 Rady
Gminy Mstów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na rok 2018, została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, 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 od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
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Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w całości,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymuje:
1. Rada Gminy Mstów
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