
DRUK NR 781 

Projekt 

UCHWAŁA NR ...… 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia …......... 2022 roku 

w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: z dnia  

30 marca 2022r., sygn. akt III SA/Po 1608/21, stwierdzającego 

nieważność Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 

2021 r. oraz z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt III SA/Po 1607/21 

stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 442 z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne na terenie Miasta Konina. 

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 329) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się wnieść skargę kasacyjną od wyroków Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu: z dnia 30 marca 2022 r., sygn. akt III SA/Po 1608/21 

stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 

2021 r. w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej oraz z dnia 24 marca 

2022 r., sygn. akt III SA/Po 1607/21 stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 442 z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta 

Konina. 

§ 2.  

Ustanawia się pełnomocnika do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Naczelnym 

Sądem Administracyjnym w Warszawie, w sprawach o których mowa w § 1 w osobie 

Tymoteusza Mądrego – Radcy prawnego. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 



§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Opiniował radca prawny: 

Radosław Szatkowski 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ..… 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia .... 2022 roku 

w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych wyroków Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu: z dnia 30 marca 2022r., 

sygn. akt III SA/Po 1608/21, stwierdzającego nieważność Uchwały 

Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz z dnia 

24 marca 2022 r., sygn. akt III SA/Po 1607/21 w sprawie przyjęcia 

regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych 

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta 

Konina. 

W dniu 30 kwietnia 2022 r. doręczony został Pełnomocnikowi Miasta Konina wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2022r., sygn. akt 

III S.A./Po 1608/21, stwierdzający nieważność uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 

27 stycznia 2021 r. w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty za odprowadzanie 

wód opadowych i roztopowych. W dniu 27 kwietnia 2022 r. doręczono drugi wyrok WSA 

w Poznaniu z dnia 24 marca 2022 r. stwierdzający nieważność Uchwały Nr 442 z dnia 

25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych. Od powyższych wyroków przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego 

Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. Analiza sentencji wyroków oraz ich uzasadnień 

pozwala stwierdzić, że istnieją uzasadnione podstawy do wniesienia skarg kasacyjnych. 

Wniesienie skarg kasacyjnych powinno zostać poprzedzone podjęciem stosownej 

uchwały przez Radę Miasta Konina, stąd należało przedłożyć niniejszy projekt uchwały. 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 


