
UCHWAŁA NR XLVII/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na uchwałę Nr 
XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tj. Dz. U z 2017r., poz. 1369 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie, uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Żarowie w odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Świdnicy 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVII/286/2006 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Żarów, uznaje skargę za zasadną.

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Żarowie określa załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Żarowa do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą 
uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądem 
administracyjnym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/341/2018

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
ul. Św. Mikołaja 78-79,

50-126 Wrocław

Skarżący:
Prokurator Rejonowy w Świdnicy

ul. Zamkowa 2
58-100 Świdnica

Organ administracji:
Rada Miejska w Żarowie, ul. Zamkowa 2

58-130 Żarów

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ
Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVII/286/2006 z dnia 

31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Żarów.

Działając na mocy art.  54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia  2002 r.   Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1369) Rada Miejska w Żarowie przekazuje skargę Prokuratora 
Rejonowego w Świdnicy z dnia 11 grudnia 2017 r. na uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVII/286/2006 
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
terenie Gminy Żarów. Składając odpowiedź na skargę Rada Miejska w Żarowie uwzględnia przedmiotową skargę 
w całości, uznając  jednocześnie  wniosek  Prokuratora  w zakresie  stwierdzenia  jej nieważności w zakresie 
obejmującym § 15, § 16, § 17, § 18.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. Prokurator Rejonowy w Świdnicy wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej 
w Żarowie nr XLVII/286/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów.

W przedmiotowej skardze Prokurator Rejonowy w Świdnicy zarzucił Radzie Miejskiej w Żarowie przekroczenie 
delegacji ustawowej i uchwaleniu § 15, § 16, § 17, § 18 bez podstawy prawnej. Powyższe regulacje uchwały, 
dotyczące warunków rozwiązywania i wygaśnięcia umowy o świadczenie usług nie znajdują umocowania 
prawnego w art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Źródłem ustaleń umowy w tym zakresie jest art. 6 ust. 3 pkt 6 w/w ustawy, dlatego 
materia ta nie może zostać zawarta w regulaminie.

Wskazując na powyższe, jako iż uchwała ta we wskazanej powyżej części budzi zastrzeżenia,  Prokurator wniósł 
o stwierdzenie jej nieważności w § 15, § 16, § 17, § 18.

Z powyższym należy się zgodzić.

Rada  Miejska  w Żarowie  dokonała  dogłębnej  analizy zarówno zarzutów, jak i uzasadnienia wniesionej  
skargi  przy  uwzględnieniu  aktualnego  orzecznictwa  oraz przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków regulujących zagadnienia dotyczące prawem określonej treści regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  W wyniku  dokonanej  analizy  podnoszone  w skardze zarzuty, są 
w ocenie organu administracji w pełni właściwe i uzasadnione.
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Należy w tym miejscu wskazać, że zapisy podejmowanych aktów prawnych muszą być czytelne, jasne 
i jednoznaczne, a niedopuszczalne jest dokonywanie  powtórzeń  innych  aktów  normatywnych. Biorąc  pod  
uwagę, że w chwili obecnej znowelizowana została ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków w zakresie dotyczącym zmian i regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,  
Rada Miejska w Żarowie po otrzymaniu projektów zmiany obecnego regulaminu oraz po dokonaniu zaopiniowania 
przez właściwy organ podejmie stosowną uchwałę regulującą przedmiotową materię w sposób prawidłowy.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.
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Uzasadnienie

W związku ze złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przez Prokuratora
Rejonowego w Świdnicy na uchwałę Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVII/286/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów
zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1369) obowiązkiem organu jest przesłanie sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami
sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.
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