
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.III.4131.1.85.2020.CW 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

dnia 11 sierpnia 2020 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

stwierdzam nieważność uchwały nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 13 lipca 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn w części, 

tj. w zakresie § 26 przedmiotowej uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa.  

UZASADNIENIE 

W dniu 13 lipca 2020 r. Rada Miejska w Wołczynie, powołując się art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), podjęła uchwałę nr XXII/211/2020 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn. 

W kwestionowanym akcie organ stanowiący gminy ustanowił zapis, zgodnie z którym postanowienia 

regulaminu nie mogą ograniczać praw i obowiązków odbiorców usług wynikających z przepisów ustawy  

i przepisów wykonawczych (§ 26). Poprzez ten zapis Rada Gminy Wołczyn naruszyła konstytucyjny system 

hierarchii źródeł prawa, wskazując na prymat zapisów regulaminowych nad ustawą. Z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP 

wynika, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 

ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z kolei ust, 2 tegoż artykułu stanowi natomiast,  

że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które 

je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Zatem akty prawa miejscowego są aktami niższego rzędu w stosunku do ustaw oraz 

rozporządzeń. Regulacją powyższą rada naruszyła zasadę hierarchiczności aktów prawnych, dając przedmiotowej uchwale 

pierwszeństwo przed aktami hierarchicznie wyższymi. Tak też orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 

Wielkopolskim w wyroku z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt II SA/Go 69/19. Nadto poprzez taki zapis § 26 Regulaminu Rada 

Gminy Wołczyn niejako stara się niejako „uzdrawiać” ewentualne wadliwe zapisy regulaminu, co należy uznać  

za niedopuszczalne. To na organie stanowiącym gminy ciąży obowiązek uchwalania zapisów zgodnych z przepisami prawa. 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) 

niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 
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