
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 521 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu.  

W dniu 19 marca 2021 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła skarga Konińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej na Uchwałę Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 

2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie 

Miasta Konina oraz Uchwałę Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu 

Dróg Miejskich w Koninie. 

Skarżący zarzucił: 

- Uchwale Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych 

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina -

naruszenie przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z przepisem art. 2, 7, 84 

oraz 94 Konstytucji RP, 

- Uchwale Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu 

Zarządu Dróg Miejskich w Koninie - naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 712 ze zm.) w związku z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz przepisem 

art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z przepisem art. 2, 7, 84 oraz 94 Konstytucji 

RP. 

Wnoszący skargę wniósł o stwierdzenie nieważności wyżej wskazanych uchwał 

w całości lub ewentualnie (w przypadku nieuwzględnienia niniejszego wniosku) – 

stwierdzenie nieważności uchwał w części, to jest w zakresie: 

a) postanowień § 2 pkt 2, § 7 ust. 2 i 3, § 11 oraz § 4 pkt 6 Uchwały Nr 442 Rady Miasta 

Konina z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu 



odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina, 

b) postanowień § 1 ust. 1 oraz ust. 3, § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 4 Uchwały Nr 476 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji 

deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. 

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm. ): każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 

naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie 

z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu 

administracyjnego.   

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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