UCHWAŁA NR X/122/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na
Uchwałę Rady Miejskiej Brzegu Nr VI/74/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 , poz. 1467, poz.1629, Dz. U. z 2019 r. poz.11, poz.934) Rada
Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedź na skargę Wojewody
Opolskiego na Uchwałę Rady Miejskiej Brzegu Nr VI/74/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg, z wnioskiem o oddalenie
przedmiotowej skargi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu, zobowiązując go do przekazania skargi wraz
z odpowiedzią na skargę, aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do udzielenia odpowiedzi na skargę, reprezentowania Gminy Brzeg
i Rady Miejskiej Brzegu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustanawiania dalszych
pełnomocników w związku ze skargą Wojewody Opolskiego na Uchwałę Rady Miejskiej Brzegu Nr VI/74/19
z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Brzeg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/122/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
Z DNIA 1 SIERPNIA 2019 R.

W dniu 8 lipca 2019 r. wpłynęła do Urzędu Miasta skarga Wojewody na uchwałę Rady
Miejskiej Nr VI/74/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg.
Należy wskazać, że Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
uchwalony w dniu 21.02.2019 r. (uchwała numer VI/74/19) został procedowany zgodnie ze
znowelizowaną treścią art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania
ścieków, zgodnie z którym został poddany ocenie organowi regulacyjnemu – Wodom Polskim.
Po otrzymaniu z Wód Polskich zastrzeżeń do treści Regulaminu, został on w swej treści
całkowicie dostosowany do uwag organu regulacyjnego. Co do zapisów, które ostatecznie znalazły
się w treści Regulaminu , Wody Polskie nie miały żadnych zastrzeżeń.
Treść Regulaminu została dostosowana również do obwiązującego na dzień jego
uchwalenia orzecznictwa i rozstrzygnięć Wojewody. Podczas sesji Rady Miasta, na której
uchwalano Regulamin wprowadzona została autopoprawka polegająca na usunięciu z treści
Regulaminu wymogu przedstawiania przez przyszłych odbiorców mapy sytuacyjno –
wysokościowej, jako wymagany załącznik do wniosku o wydanie warunków.
Wskazać należy, że art. 19 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzaniu ścieków stanowi, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
określa prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wod.-kan. oraz odbiorców usług.
Ustawodawca celem zakreślenia obszaru praw i obowiązków powierzonego regulacji prawa
miejscowego (uchwały rady gminy) wskazał przykładowy katalog elementów regulaminu.
Jest to uzasadnione z uwagi na użyty przez ustawodawcę zwrot „w tym”, co wskazuje na otwarty
katalog elementów wskazanych w treści art. 19 w pkt. 1) - 9) przepisu ustawy .
Zarzuty Wojewody nie znajdują uzasadnienia w obowiązującym orzecznictwie i przepisach
prawa.
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