
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

UrzadMjeiski w KoniniPpznan, C 2 STY. 29<3

KN-I. 4131.1. 420.2012.16
or,.,vi M:oj;;<i w Koninie

Biur^ Rtujy Miasta
wpfyn^o w dnm: ...&#:.#£!&;-/

Rozstrzygnigcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

orzekam

niewaznosc § 2 ust. 1 pkt b) Zalacznika Nr 1 do Uchwaly Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia
28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzajdku
na terenie miasta Konina w zakresie zwrotu ,,w terminie 12 miesie_cy od przekazania jej do
eksploatacji" - ze wzglgdu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

Uchwala Rady Miasta Konina Nr 479 zostala podj^ta na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym
(Dz, U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzes'nia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).

Uchwafe_ dore.czono organowi nadzoru w dniu 06 grudnia 2012 r.

Dokonujijc oceny legalnosci przedtozonej do oceny uchwaty organ nadzoru stwierdzil,
co nastepuje:

Na sesji w dniu 28 listopada 2012 r. Rada Miejska Konina podjeja uchwal? Nr 479
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzajdku na terenie miasta Konina.

W § 2 ust. 1 pkt b) ZaJajcznika Nr 1 do tej Uchwaly Rada postanowiia, ze wJasciciele
nieruchornosci zapewniaja_utrzymanie czystosci i porzajdku na terenie nieruchomosci poprzez
przytaczenie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesi^cy od przekazania jej
do eksploatacji, o ile nieruchomosc nie zostala wczesniej wyposazona w przydomowa^
oczyszczalni? sciekow spelniajajc^. wymagania okreslone w przepisach odr?bnych.

W ocenie organu nadzoru powyzszy zapis w zakresie zwrotu ,,w terminie 12 miesi^cy od
przekazania jej do eksploatacji" stanowi istotne naruszenie art, 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach.
Zgodnie z tym przepisem wlasciciele nieruchomosci zapewniaja^ utrzymanie czystosci

1 porzajdku przez przylaczenie nieruchomosci do istniejqcej sieci kanalizacyjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest techmcznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposazenie nieruchomosci w zbiornik bezodpiywowy nieczysto^ci cieklych
lub w przydomowq. oczyszczalni? sciekow bytowych, spehiiajace wymagania okreslone
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w przepisach odrebnych; przylajszenie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiajzkowe, jezeli nieruchomosc jest wyposazona w przydomowa^ oczyszczalni? sciekow
spelniaja_c3_ wymagania okreslone w przepisach odre.bnych.

Zatem obowiazek wlascicieli nieruchomosci polegajajcy na przylajczeniu nieruchomosci do
sieci kanalizacyjnej wynika z cytowanego wyzej art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzajdku w gminach, jednakze zauwazyc nalezy, ze przepis ten nie zawiera
upowaznienia dla organu stanowiajcego gminy do wskazania terminu, w jakim przylajczenie
do sieci kanalizacyjnej powinno bye wykonane przez wlascicieli nieruchomosci.

W tym miejscu warto wskazac, ze zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzajdku w gminach nadzor nad realizacja^ obowiajzku polegaja_cego na przyJajczeniu
nieruchomosci do istniejajcej sieci kanalizacyjnej sprawuje wojt (burmistrz, prezydent miasta).
W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiajzku wojt (burmistrz, prezydent miasta)
wydaje decyzj? nakazuja_ca^ wykonanie obowi^zku (ust. 7 ustawy).

Ponadto dodac nalezy, ze stanowisko organu nadzoru w omawianej kwestii znajduje
potwierdzenie w orzecznictwie sajdow administracyjnych. Na uwag^ zasluguje np. wyrok
Wojewodzkiego Sa_du Administracyjnego w Gdansku z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt
II SA/Gd 120/12 w ktorym Sajd ten stwierdzit, ze ,,Obowiazek przyla^czenia nieruchomosci do
istniejacej sieci kanalizacyjnej wynika wprost z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jednakze przepis ten
nie upowaznia rady gminy do okreslenia terminu, w jakim przylajszenie to ma nastajpic.
Ustanowienie w przepisach prawa miejscowego wskazanego terminu wymagalo w tej materii
jasnej delegacji ustawowej. Jednoczesnie wskazac nalezalo, ze art. 5 ust. 7 ustawy upowaznia
i obliguje organ gminy do wydania decyzji nakladajajcej na wlasciciela obowiazek
przylajczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej".

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie:
Niniejsze rozstrzygni^cie nadzorcze moze bye zaskarzone do Wojewodzkiego Sajdu
Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodnosci z prawem w terminie 30 dni od daty
jego dor^czenia, za posrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Otrzymuj^:
1, Rada Miasta Konina
2. Prezydent Miasta Konina
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