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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 
skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 

Na podstawie  art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przekazuje się skargę Prokuratora Rejonowego w Kołobrzegu na Uchwałę 
Nr V/60/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy 
Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań, skierowaną za pośrednictwem Rady 
Miasta Kołobrzeg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, wraz z aktami 
sprawy i odpowiedzią na skargę.  

2. Projekt odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia....................2021 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 10 
70 - 561 Szczecin 
Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu 
Organ administracji: Rada Miasta w Kołobrzegu 
  

ODPOWIEDŹ 
NA SKARGĘ PROKURATORA 

Działając, na podstawie art. 54 § 2 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) w związku z Uchwałą Nr 
……… Rady Miasta Kołobrzeg z dnia w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 
niniejszym przekazuję skargę Prokuratora Rejonowego w Kołobrzegu na Uchwałę Nr 
V/60/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy 
Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań wraz z aktami sprawy. 
Jednocześnie mając na uwadze niżej przedstawione okoliczności, wnoszę o ewentualne 
stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały w części, tj. jedynie w zakresie zapisów 
kwestionowanych przez Prokuratora Rejonowego w Kołobrzegu. 
  

Uzasadnienie  
Skargą z dnia 29 czerwca 2021 r. (doręczoną organowi w dniu 30 czerwca 2021 r.) 
Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 
V/60/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo, Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy 
Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy Rymań. 
W uzasadnieniu Skargi Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu podniósł, iż zaskarżona 
Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa mającym postać przekroczenia 
i niewypełnienia delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednocześnie w dalszej 
części uzasadnienia Skargi Prokurator Rejonowy w Kołobrzegu rozwinął jedynie zarzut 
przekroczenia delegacji ustawowej wskazując, że zapisy § 6, § 7, § 17 oraz § 
22 zaskarżonej Uchwały stanowią powtórzenie regulacji zawartych w ustawie 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w przypadku § 
17 zaskarżonej Uchwały przekroczenie delegacji polega na uregulowaniu materii, która 
winna być przedmiotem postanowień umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą. 
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Zasadniczo należy podzielić zastrzeżenia Prokuratora Rejonowego w Kołobrzegu. 
Rzeczywiście § 6, § 7 oraz § 22 zaskarżonej Uchwały zawierają zbędne powtórzenie 
regulacji zawartych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, zaś § 17 zaskarżonej Uchwały dotyczy materii, która winna być 
uregulowana w umowie pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 
a odbiorcą. Nie można jednak zgodzić się z wnioskiem Prokuratora Rejonowego 
w Kołobrzegu o stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały w całości. Rodzaj 
naruszeń wytykanych przez Prokuratora Rejonowego w Kołobrzegu dotyczy jedynie 
przekroczenia ustawowej delegacji, nie potwierdzają one natomiast zarzutu 
niewypełnienia delegacji ustawowej przez Radę Miasta Kołobrzeg. 
Z powyższych względów ewentualne stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały 
powinno być jedynie częściowe, w zakresie kwestionowanych przez Prokuratora 
Rejonowego w Kołobrzegu przepisów. 
Załączniki: 

- odpis odpowiedzi na skargę, 
- akta sprawy.
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Uzasadnienie

W dniu 30 czerwca 2021 r. do Urzędu Miasta w Kołobrzegu wpłynęła skarga Prokuratora
Rejonowego w Kołobrzegu na Uchwałę Nr V/60/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia
26 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
obowiązującego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Dygowo,
Gminy Gościno, Gminy Siemyśl, Gminy Sławoborze, Gminy Ustronie Morskie i Gminy
Rymań.

Uzasadnienie skargi wskazuje przyczyny, dla których skarżący chce wyeliminować
z obrotu prawnego ww. uchwałę.

Stosownie do art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) skargę do
sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi
i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub
elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski 
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