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Wrocław,  3 lutego 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.), 

stwierdzam nieważność 

§ 2 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXVI/418/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2016 r. 
w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków realizowanych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Bukowcu. 

Uzasadnienie 

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie, powołując się na art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) – 
dalej jako: ustawa, podjęła na sesji w dniu 30 grudnia 2016 r. uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez 
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu – dalej jako: uchwała. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 9 stycznia 2017 r. 

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że jej § 2 ust. 1 i 2 zostały podjęte z istotnym 
naruszeniem art. 24 ust. 6 ustawy w związku z art. 94 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 

W kwestionowanych przepisach § 2 uchwały postanowiono: „1. Odbiorca usług obowiązany jest do 
pisemnego zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na dopłaty do wody i ścieków do Karkonoskiego 
Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu. 2. W grupie taryfowej przedsiębiorcy dopłatą 
obejmuje się przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalność gospodarczej, którzy opłacają 
podatek od nieruchomości według stawek jak dla powierzchni związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Dopłaty przysługują za okresy opłacania podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

Oznacza to, że uchwała, ze względu na zamieszczenie w niej powołanych przepisów, stanowi akt prawa 
miejscowego. Zawiera ona bowiem normy powszechnie obowiązujące. O powszechności obowiązywania 
uchwały decyduje bowiem fakt skierowania jej przepisów do nieoznaczonego bliżej kręgu osób, na które został 
nałożony obowiązek (§ 2 ust. 1 uchwały) oraz, które – w ramach grupy taryfowej „przedsiębiorcy” – zostały 
uprawnione do dopłaty ze względu na posiadane, generalnie określone, cechy (§ 2 ust. 2 uchwały). Innymi 
słowy, zakres podmiotowy uchwały dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą uprawnieni do 
skorzystania z dopłaty. 

Biorąc zaś pod uwagę, że kwestionowana uchwała została wydana na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, a w 
określeniu przedmiotu aktu wskazano, że jest to uchwała w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, konieczne jest stwierdzenie, że 
przepisy powszechnie obowiązujące nie mogą być elementem jej treści. Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, rada 
gminy może bowiem postanowić wyłącznie o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 
odbiorców usług. 

Zgodna z ustawą uchwała w sprawuje dopłat jest więc aktem wewnętrznym, w którym organ stanowiący 
gminy decyduje o dystrybuowaniu środków budżetowych na częściowe pokrycie kosztów dostarczanej (do 
konkretnej grupy taryfowej) wody i odprowadzanych (od konkretnej grupy taryfowej) ścieków, przy czym 
dopłata może obejmować więcej niż jedną grupę taryfową. Żadne inne postanowienia, w tym w szczególności 
mające charakter powszechnie obowiązujący nie mogą się w takiej uchwale znaleźć. Brak jest jakichkolwiek 
podstaw prawnych do tego, aby organ stanowiący gminy zobowiązywał odbiorców usług do określonego 
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zachowania (tu: pisemnego zgłaszania spółce określonych informacji). Poza zakresem kompetencyjnym rady 
jest również, kształtowanie kręgu adresatów dopłat. Ustawa wskazuje bowiem wyraźnie, że dopłata dotyczyć 
ma jednej, kilku lub wszystkich grup taryfowych. Podejmując decyzję o dopłacie, rada może zatem wskazać, 
które grupy taryfowe dopłatą zostaną objęte. Nie ma jednak żadnych kompetencji do tego by precyzować, kto – 
w ramach takiej grupy taryfowe – dopłatę może otrzymać. Skoro Rada Miejska w Szklarskiej Porębie podjęła 
decyzję o dopłacie do grupy taryfowej „przedsiębiorcy”, to dopłata będzie dotyczyć każdego podmiotu objętego 
tą grupą taryfową i niedopuszczalne jest wprowadzanie regulacji, które modyfikowałyby określony w taryfie 
krąg podmiotów. 

Umieszczając w uchwale, mającej charakter wewnętrzny, przepisy powszechnie obowiązujące organ 
stanowiący gminy wykroczył poza zakres przyznanej mu – w art. 24 ust. 6 ustawy – kompetencji. Należy przy 
tym podkreślić, że przemieszanie materii prawa miejscowego i prawa wewnętrznego w ramach jednego aktu 
stanowi naruszenie zasady prawidłowej legislacji oraz zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego 
przez nie prawa, będącej pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji 
RP. Przede wszystkim jednak, podjęcie – na podstawie upoważnia do stanowienia aktu wewnętrznie 
obowiązującego – przepisów powszechnie obowiązujących, narusza art. 94 zdanie pierwsze Konstytucji RP, 
z którego wynika jednoznacznie, że prawo miejscowe może być stanowione wyłącznie na podstawie i w 
granicach upoważnienia zawartego w ustawie. Jako, że ustawa nie zawiera upoważnienia do uchwalenia norm 
zawartych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, należy stwierdzić, że przypisy te zostały podjęte bez podstawy prawnej. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru – 
Wojewody Dolnośląskiego. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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