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Załącznik do Uchwały Nr II/24/2018 

Rady Miasta Brzeziny 

   z dnia 29 listopada 2018r. 

 

 

Brzeziny, dnia 29 listopada 2018 r. 

 

Prezes 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie 

za pośrednictwem: 

Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa 

 

 

Znak sprawy: WA.RET.070.2.38.5.2018 

 

 

ZAŻALENIE RADY MIASTA BRZEZINY 

NA POSTANOWIENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ 

W WARSZAWIE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2018 R., NR WA.RET.070.2.38.5.2018 

 

Działając w imieniu Rady Miasta Brzeziny [dalej: „Rada”], na podstawie art. 19 ust. 2 w zw. z 

art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z póżn. zm.) [dalej: „u.z.z.w.”] w zw. z art. 141 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 

z późn. zm.) [dalej: „K.p.a.”], niniejszym wnoszę zażalenie na postanowienie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25 października 2018 r., nr WA.RET.070.2.38.5.2018 

(data doręczenia do organu: 29 października 2018 r.) [dalej: „Postanowienie”] i zaskarżam wydane 

Postanowienie w całości. 

 

Postanowieniu zarzucam naruszenie, w szczególności następujących przepisów prawa, mające 

istotny wpływ na wydane rozstrzygnięcie: 

1) art. 10 §1 w zw. z art. 81 K.p.a. poprzez uniemożliwienie Radzie zapoznanie się z materiałem 

dowodowym zebranym w sprawie i zajęcie stanowiska dotyczącego projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków [dalej: „ projekt Regulaminu”], a co za tym idzie 

ograniczenia czynnego udziału Rady w postępowaniu administracyjnym; 

2) art. 126 w zw. z 107 §3. K.p.a. poprzez sporządzenie uzasadnienia faktycznego zaskarżonego 

Postanowienia niewskazującego na fakty, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na 
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których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i 

mocy dowodowej oraz uzasadnienia prawnego nie zawierającego wyjaśnienia podstawy 

prawnej zaskarżonego Postanowienia, z przytoczeniem przepisów prawa; 

3) art. 19 ust. 5 pkt 2 u.z.z.w. poprzez uznanie, że projekt Regulaminu w Rozdziale 2 „Szczegółowe 

warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług” nie określa zakresu działania wynikającego 

z postanowień dotyczących zawierania umów z odbiorcami usług, które wynikają z art. 6 ust. 3 

u.z.z.w.; 

4) art. 19 ust. 5 pkt 7 u.z.z.w. poprzez uznanie, że projekt Regulaminu w Rozdziale 8 „Sposób 

postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków” nie określa sposobu 

rozliczenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza w zgodności z 

§18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 

2018 r. w sprawie określenia taryfy, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków [dalej: 

„rozporządzenie taryfowe”]. 

 

 

W związku z powyższym, na podstawie przepisu art. 138 § 1 i 2 w zw. z art. 144 K.p.a., wnoszę 

o: 

1) uchylenie w całości zaskarżonego Postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpatrzenia organowi pierwszej instancji; 

ewentualnie: 

2) uchylenie w całości zaskarżonego Postanowienia i orzeczenie co do istoty sprawy w tym 

zakresie poprzez pozytywne zaopiniowanie przedłożonego przez stronę projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

I. Uzasadnienie faktyczne 

 

Dnia 4 czerwca 2018 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęła  uchwała Nr LII/376/2018  Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 30 maja 2018 roku   w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Miasta Brzeziny wraz z wnioskiem o jego zaopiniowanie. 

 

Dnia 25 października 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie [dalej: „Dyrektor” lub „organ”] wydał w drodze 

postanowienia (znak: WA.RET.070.2.38.5.2018) negatywną opinię w stosunku do tego projektu 

Regulaminu. W treści Postanowienia Dyrektor wskazał, że projekt Regulaminu zawiera braki w 

Rozdziale 3 „Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług” oraz w Rozdziale 8 

„Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków”. 
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II. Uzasadnienie prawne 

 

1. Zarzut naruszenia art. 10 w zw. z art. 81 K.p.a. 

 

 

Mając na uwadze przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zaopiniowania 

projektu Regulaminu należy stwierdzić, że Rada została pozbawiona możliwości czynnego udziału w 

postępowaniu przejawiającym się na uniemożliwieniu wypowiedzenia się co do zebranego materiału 

dowodowego w sprawie. 

Zgodnie z art. 10 §1 K.p.a.: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 

czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie 

się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Co więcej art. 81 K.p.a. stanowi, 

że: Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność 

wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których 

mowa w art. 10 § 2. 

W przytoczonych normach został określony obowiązek spoczywający na organie administracji 

publicznej w przedmiocie umożliwienia stronie końcowego zaznajomienia się z materiałem dowodowym 

zebranym w sprawie. Jak czytamy w Wyroku WSA w Lublinie: W postępowaniu administracyjnym ważne 

jest umożliwienie stronie końcowego zapoznania się ze wszystkimi zebranymi dowodami, niezależnie 

od tego czy dowody te (zazwyczaj dokumenty) znane są jej z innych źródeł. (…).Istota uprawnienia 

strony, przewidzianego w art. 10 § 1 i art. 81 KPA, polegającego na końcowym zapoznaniu się z 

całokształtem zgromadzonego materiału dowodowego (niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia 

się co do zebranych dowodów i składania dalszych wniosków dowodowych) polega bowiem na tym, że 

przed wydaniem decyzji ma ona możliwość dowiedzieć się, jakie okoliczności faktyczne, wynikające z 

zebranych dowodów, organ będzie uwzględniał przy wydaniu rozstrzygnięcia. W sytuacji, gdy organ 

uprawniony jest do przeprowadzania dowodów także z urzędu, w szczególności dotyczy to gromadzenia 

dokumentów urzędowych, będących w posiadaniu organu w związku z innymi sprawami toczącymi się 

przed nim, o czym strona na bieżąco nie jest informowana, to nie powinna ona dowiadywać się o tym 

dopiero z uzasadnienia decyzji. Tylko wiedza o całokształcie okoliczności, które będzie brał pod uwagę 

organ przy wydaniu decyzji, zapewnia stronie należytą gwarancję obrony jej praw. Z tego względu 

ważne jest umożliwienie jej końcowego zapoznania się ze wszystkimi zebranymi dowodami, niezależnie 

od tego, czy dowody te (zazwyczaj dokumenty) znane są jej z innych źródeł. 

W niniejszym postępowaniu organ regulacyjny uniemożliwił Radzie zapoznanie się ze 

wszystkimi zebranymi dowodami w sprawie, co implikuje naruszenie zasady czynnego udziału stron w 

postępowaniu administracyjnym. 

Dyrektor pismem opatrzonym datą 15 października 2018 r. (data doręczenia 22 października 

2018 r.) zawiadomił Radę o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zaopiniowania 

projektu Regulaminu. Zgodnie z treścią doręczonego zawiadomienia, organ wyznaczył Radzie termin 3 

dniowy na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 



4 
 

Zgodnie z art. 57 §1. K.p.a.: Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne 

zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ 

ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. W związku z tym, że w dniu 22 

października 2018 r. Radzie zostało doręczone wskazane powyżej zawiadomienie ostateczny termin na 

zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, a co za tym idzie przedstawieniem 

stanowiska przez Radę mijał w dniu 25 października 2018 r.  

Dyrektor w ostatnim dniu, w którym Rada mogła przedstawić swoje stanowisko wydał 

zaskarżone Postanowienie. Wydanie rozstrzygnięcia w ostatnim dniu, w którym strona postępowania 

 

administracyjnego mogła się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego w sprawie 

ogranicza możliwość czynnego udziału Rady w postępowaniu.  

 

2. Zarzut naruszenia art. 126 w zw. z 107 §3 K.p.a. 

 

Mając na uwadze treść wydanego przez Dyrektora Postanowienia, stwierdzić należy, że 

sporządzone uzasadnienie nie spełnia wszystkich elementów do uznania, że zostało ono przygotowane 

zgodne z przepisami K.p.a.  

 

Art. 126 K.p.a. stanowi, że: Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107 

§ 2-5 oraz art. 109-113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do postanowień 

określonych w art. 134 - również art. 145-152 oraz art. 156-159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa 

w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje się postanowienie. Ponadto stosownie z art. 107 §3 K.p.a.: 

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał 

za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom 

odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej 

decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. 

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny: Jednym z elementów 

decyzji jest jej uzasadnienie faktyczne i prawne. Powinno ono zawierać wskazanie okoliczności 

faktycznych i prawnych, którymi organ kierował się przy podejmowaniu decyzji. W szczególności winno 

ono zawierać ocenę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego, dokonaną przez organ 

wykładnię stosowanych przepisów oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego 

prawa. Uzasadnienie decyzji ma szczególne znaczenie przy ocenie prawidłowości decyzji przez organ 

wyższego stopnia, zwłaszcza decyzji o charakterze uznaniowym. Brak prawidłowego uzasadnienia 

takiej decyzji uniemożliwia bowiem - w przypadku jej zaskarżenia - ustalenie, czy organ nie przekroczył 

granic przyznanego mu uznania administracyjnego, gdyż to swobodne uznanie nie może być wszakże 

tożsame z dowolnością. (tak: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 1998 

r., sygn. akt: I SA/Ka 225/97). 

Ponadto za doktryną: Uzasadnienie prawne natomiast polega na wyjaśnieniu podstawy prawnej 

z przytoczeniem przepisów prawa. W tej ostatniej sytuacji chodzi więc zatem o wytłumaczenie, dlaczego 

organ administracji publicznej zastosował dany przepis. Uzasadnienie prawne decyzji powinno więc być 

wywodem prawniczym mającym na celu wykazanie, że wydane rozstrzygnięcie jest wynikiem 

stosowania normy prawa materialnego w danej sytuacji faktycznej (zob. W. Taras, W sprawie 
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skierowania, s. 22). (tak: M. Wierzbowski, R. Hauser (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Wyd. 5, Warszawa 2018; źródło: LEGALIS; Komentarz do art. 107 Kodeksu postępowania 

administracyjnego). W podobnym duchu również: Powołanie podstawy prawnej decyzji administracyjnej 

polega na dokładnym wskazaniu konkretnych przepisów aktu normatywnego zastosowanych przy  

rozstrzyganiu sprawy wraz z określeniem miejsca publikacji tego aktu. Powołaniem podstawy prawnej 

decyzji administracyjnej nie jest przytoczenie jedynie tytułu aktu normatywnego. Organ administracji 

publicznej, powołując podstawę prawną decyzji, nie może się ponadto ograniczyć wyłącznie do 

wskazania numeru artykułu danego aktu normatywnego, w sytuacji gdy zastosowany przepis zawiera 

jednostki redakcyjne w postaci paragrafów, ustępów, punktów czy liter (por. uzasadnienie wyr. NSA z 

24.5.1983 r., I SA 20/83, ONSA 1983, Nr 1, poz. 36).(tak: R. Kędziora, Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2017; źródło: LEGALIS; Komentarz do art. 107 

Kodeksu postępowania administracyjnego). Co prawda przytoczony pogląd odnosi się do decyzji, 

niemniej jednak na podstawie art. 126 K.p.a. znajdzie zastosowanie do postanowienia.  

 

Zaskarżone Postanowienie nie czyni zadość powyższemu obowiązkowi. W treści uzasadnienia 

Postanowienia trudno jest znaleźć elementy odnoszące się do materiału dowodowego zebranego w 

sprawie, faktów które zostały udowodnione. Co istotniejsze sporządzone uzasadnienie nie zawiera 

formalnie elementu dotyczącego uzasadnienia prawnego, tj., wyjaśnienia podstaw prawnych wydanego 

Postanowienia oraz przytoczenia przepisów prawa. Należy zwrócić uwagę na to, że Dyrektor wskazał 

rzekome braki projektu Regulaminu, natomiast nie uzasadnił zasadności podniesionych zarzutów. W 

treści uzasadnienia trudno jest znaleźć rozważania prawne wykazujące racjonalność wskazanych 

braków. 

Tym samym sporządzone uzasadnienie nie wskazuje, m.in., konkretnych przepisów prawa, z 

którymi projekt Regulaminu stoi w sprzeczności, a więc nie wyczerpuje wszystkich elementów 

wskazanych w art. 107 §3 K.p.a. 

 

3. Zarzut naruszenia art. 19 ust. 5 pkt 2 u.z.z.w.  

 

Dyrektor w uzasadnieniu zaskarżonego Postanowienia wskazał, że w Rozdziale 3 

„Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług” nie określono zakresu działania 

wynikającego z postanowień dotyczących zawierania umów z odbiorcami usług, które wynikają z art. 6 

ust. 3 u.z.z.w. 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 2 u.z.z.w.: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym  

warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług. Co więcej art. 6 ust. 3 u.z.z.w. wskazuje na 

elementy, które winny znaleźć się w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.  

 

Rada zwraca uwagę na to, że Rozdział 3 projektu Regulaminu zawiera postanowienia 

odnoszące się do szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług. Projekt aktu 

prawa miejscowego zawiera w sposób wyczerpujący postanowienia związane z warunkami i trybem 

zawierania umów z odbiorcami usług. W ocenie Rady brak jest podstaw prawnych do uregulowania w 
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regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków kwestii związanych z działaniami, które 

związane są z zawieraniem umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w. 

Rada wskazuje, że kwestie związane ze sposobem zawierania umowy o zaopatrzenie w wodę 

lub odprowadzanie ścieków oraz wymogami co do treści umowy zawarte są w aktach prawnych 

wyższego rzędu, tj., np. Kodeks cywilny, u.z.z.w. czy też ustawa o Prawach konsumenta. Co więcej 

sam tryb zawierania wskazanej powyżej umowy jest wprost uregulowany w u.z.z.w.  

Art. 6 u.z.z.w. wskazuje główne elementy (działania), które należy podjąć, żeby możliwe było 

zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Z treści ustawy wynika, że umowa 

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierana jest na wniosek. Forma przewidziana dla 

tej umowy to forma pisemna. Dalsze kwestie związane z treścią ww. umowy związane są ze sferą 

cywilnoprawną, a więc nie powinny być określone Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków.  

Rada pragnie nadmienić, iż materia uregulowana regulaminem dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków powinna wynikać z upoważnienia ustawowego i nie może przekraczać zakresu 

tego upoważnienia. Regulacje zawarte w akcie prawa miejscowego mają na celu jedynie "uzupełnienie" 

przepisów powszechnie obowiązujących rangi ustawowej, kształtujących prawa i obowiązki ich 

adresatów. Uwzględniając hierarchiczność źródeł prawa akty tego typu mają charakter zależny od 

źródeł prawa wyższego rzędu, tym samym nie mogą normować materii uregulowanych aktami 

wyższego rzędu a nadto nie mogą wykraczać poza zakres delegacji ustawowej. 

W ocenie Rady uregulowanie kwestii związanej ze sposobem działania w związku z 

zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami usług przekracza 

delegację ustawową, w którą została wyposażona rada gminy.   

 

4. Zarzut naruszenia art. 19 ust. 5 pkt 7 u.z.z.w.  

 

Dyrektor w Postanowieniu wskazał, że projekt Regulaminu zawiera braki w Rozdziale 8 „Sposób 

postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej 

wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków”. W ocenie organu przedłożony projekt aktu 

prawa miejscowego winien zawierać informację nt. określenia sposobu rozliczenia w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierzy w zgodności z §18 ust. 1 rozporządzenia 

taryfowego.  

Zarzut sformułowany przez Dyrektora w treści Postanowienia jest bezzasadny. Brak jest 

jakichkolwiek podstaw do uregulowania w projekcie Regulaminu kwestii wprost uregulowanych 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a więc rozporządzenia taryfowego.  

Celem wyjaśnienia, zgodnie z §18 ust. 1 rozporządzenia taryfowego stanowi, że: W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na 

podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego 

działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym 

okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby 

miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Zacytowana norma ma charakter bezwzględnie 

obowiązującej co oznacza, że znajduje ona zastosowanie wprost niezależnie od tego czy zostanie 

powielona w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków czy też nie. Istotne jest to 
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również, że przywołany przepis nie może zostać zmodyfikowany – jak zresztą inne normy 

rozporządzenia taryfowego. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP, akty prawa miejscowego są źródłami 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów 

samorządu terytorialnego, które je ustanowiły. Ustanawianie aktów prawa miejscowego następuje 

wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Materia uregulowana wydanym 

aktem normatywnym (tutaj: regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków) powinna 

wynikać z upoważnienia ustawowego i nie może przekraczać zakresu tego upoważnienia.  

Postanowienia zawarte w akcie prawa miejscowego mają na celu jedynie uzupełnienie 

przepisów powszechnie obowiązujących wyższej rangi, tj., ustawy czy rozporządzenia, kształtujących 

prawa i obowiązki ich adresatów. Uwzględniając hierarchiczność źródeł prawa akty tego typu mają 

charakter zależny od źródeł prawa wyższego rzędu, czego konsekwencją jest stanowisko, że nie mogą 

normować materii uregulowanych aktami wyższego rzędu, a nadto nie mogą wykraczać poza zakres 

delegacji ustawowej. 

 

Z przedstawionych argumentów należy wyprowadzić wniosek, że brak jest podstaw do 

uregulowania kwestii, która jest wprost określona przepisami rozporządzenia taryfowego, tzn. art. §18 

ust. 1. Powielenie normy znajdującej się w rozporządzeniu taryfowym ewentualnie jej zmodyfikowanie 

będzie stanowiło przekroczenie delegacji ustawowej, w którą wyposażona jest rada gminy, a ponadto 

będzie sprzeczne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej” [dalej: „rozporządzenie w sprawie zasad techniki prawodawczej”]. 

Zgodnie z §143 rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej: Do projektów aktów prawa 

miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z 

wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1-7 i w dziale II, a do przepisów porządkowych - również w 

dziale I w rozdziale 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. §137 ww. rozporządzenia stanowi: 

W uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów 

normatywnych. a w §115: W rozporządzeniu zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy 

przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym (upoważnieniu ustawowym). 

Z przytoczonych norm wprost wynika, że w akcie prawa miejscowego zamieszcza się tylko 

normy przekazane do unormowania na podstawie delegacji ustawowej, a ponadto nie powtarza się 

przepisów aktów prawa wyższego rzędu, tj., ustawy, ratyfikowanych umów międzynarodowych, 

rozporządzeń. Regulacje zawarte w akcie prawa miejscowego mają na celu jedynie uzupełnienie 

przepisów powszechnie obowiązujących rangi ustawowej, a zatem nie mogą ich zastępować, tak więc 

niedopuszczalne jest dokonywanie powtórzeń przepisów zawartych w aktach wyższej rangi i tym 

bardziej poddaniu ich jakiejkolwiek modyfikacji (por. wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt II 

OSK 370/07, LEX nr 446997). 

 

Reasumując powyższe rozważania brak jest argumentów przemawiających za zasadnością 

sformułowanego przez Dyrektora zarzutu. W ocenie Rady uregulowanie kwestii związanej ze sposobem 

rozliczenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza zgodnie z §18 ust. 1 

rozporządzenia taryfowego stanowiłoby przekroczenie przez radę gminy delegacji ustawowej. 
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Przedmiotowe zażalenie zostało podpisane przez Burmistrza Miasta Brzeziny w imieniu Rady 

Miasta Brzeziny. Zgodnie z poglądem wyrażonym w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS 3/12, w postępowaniu przed sądem administracyjnym w 

sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność procesową (art. 26 § 1 w zw. 

z art. 28 § 1 i art 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi) ma wójt (burmistrz, prezydent miasta) chyba, że w sprawie zachodzą okoliczności 

szczególne, których nieuwzględnienie mogłyby prowadzić do pozbawienia rady gminy prawa do 

ochrony sądowej. Zacytowane orzeczenie dotyczy kwestii związanych z dokonywaniem czynności 

przez Burmistrza w postępowaniu sądowoadministracyjnym, niemniej jednak wyraża zasadę, która 

powinna znaleźć zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu. W ocenie Rady Miasta Brzeziny brak 

sporządzenia przedmiotowego zażalenia, które zostanie opatrzone podpisem Burmistrza Miasta 

Brzeziny spowoduje pozbawienie ochrony praw rady gminy. 

***** 

 

 Mając na uwadze wszystkie ww. argumenty, wnoszę jak na wstępie. 

 

 

 

        [pieczątka i podpis] 

 

Załącznik: 

- odpis zażalenia.  


