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SKARGA
NA UCHWAŁĘ RADY MIASTA KONINA NR 442 z dnia 25 tistopada 2020 roku

otaz fla UCHWAŁĘ RADY MIASTA KONINA NR 476 z doria 27 stycznia 2021rcl<ll.

Działając w imieniu Skarżącej, na podstawie przepisu 
^tt. 

101ust. 1 ustawy z dńa 08 marca 1990 toku
o samotządzie gminnym @z. IJ. z 2020 r. poz.713, z późn. zm.) oraz puepisów art. 50 § 1, art. 52, 

^tt. 
53

§ 2a onz art. 54 § 1 ustawy z dńa 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępov/aniu przed sądami
administtacyjnymi (Dz. U. z 2019 r, poz. 2325, z poźn, zm.), zwanej dalej P.p.s.a., zaskarżamy
w całości:

a) uchwaĘ Rady Miasta Konina nt 442 z dnia 25 listopada 2020 toku w sptawie przylęcta
regulaminu odProwadzania wód opadowych i foztopowych ujętych v/ otv/afte lub zamknięte systemy
kanaliz,acyjne na terenie Miasta Konina, oraz

b) uchwĄ Rady Miasta Konina nt 476 z dnia 27 stycznia 202l tol<u w sprawie ustalania wysokości
stawek opłaty za odptowadzańe wód opadowych i foztopow),ch do systemu kanaltzacji deszczowej
pozostającei w posiadarttuZarządu Drog Miejskich w l(oninie.

W ty- miejscu podnosimy, iż zaskatżone uchwaĘ zostały wydane z istotnym naruszeniem
przepisów ptawa. to jest:

I. odnośnie uchwĄ Rady Miasta Konina t 442 z dnia 25 listopada 2020 roku - z narvszeńem
ptzepisu aft. 40 ust. 1 ustawy z dńa B marca 1990 t. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz.71,3, ze zm.) w zw. z pruepisem art. 2,7 r 84 otaz 94 Konstytucii RP poptzez:

L.dr- 8 vęlłll

-T



-2-

1,, ńeprecyzyjne zdefiniowanie,,odbiorcyusług"- § 2 pkt2uchwaływ z;wtązku z § 7 ust.2 i3
uchwały, w szczególności nie wyjaśnienie znaczeńa ż§lfotu ,,spływów powierzchniowych wód
opadowych i toztopowych z nietuchomości',

2. stwotzenie v/ postanowieniu § 11 ust.2 uchwały własnego pojęcia, to jest,,cerĘfikowanego
vrządzeńa pomiarowego" mimo btaku stosov/nego upowaznienia, co v/ ocenie Skarżącej stanowi
przekroczenie delegacii ustawowej,
względnie wprzypadku uznaniaptzez Sąd, iż Organ byłdo tego upoważniony,
wprowadzenie w uchwale pojęcia, które rue zostało zdefiniowane, co powoduje brak możIiwości
fakqcznego pomiaru ilości odprowadzonych wód opadowych i roztopowych do kanalizacJi
deszczowej;

3. nieuprawnione, nieptecyzyjne ibardzo ogólne, przylęcie w postanowieniu § 11 ust. 3 uchwały,
metodologii okteślarua ilości śtednie1 sumy tocznych opadów;

4. zamlęszczenie w postanowieoi" § 4 ust. 6 uchwały, zapisów uprawniajĄcych Dostawcę do
jednostronnego zaprzestania świadczenia usług i zamknięcia przyłącza kanallzacli deszczowej
mimo braku stosov/nego upoważnienia, co w ocenie Skarżącej stanowi przektoczenie delegacji
ustawowei,
względnie w ptzypadku uznania pruez Sąd, iż Otgan był do tego upoważniony,
Przyznańe Dostawcy szerokich uptawnień do iednosttonnego rozwiązańa umo§T, co
bezzasadńe uptzl.wilejowuje Dostawcę przy jednoczesnym zagrożeniu interesom Skarżącej;

5. zastosowanie niedopuszcza7nego uproszczenia w postanowieruu § 11 ust. 3 uchwały poprzęz
nieuwzględnienie realiów związanych z opadem efektywnie spływającym do kanalaacli
deszczowej;

II. odnośnie uchwĄ Rady Miasta Konina nt 476 z dnia 27 sqcznia 202l toku - z naruszeńem
ptzepisu art. 4 ust.l pkt 2 usta\łT z dnla 20 grudnia 1996 r, o gospodatce komunalne| (tekst jedn,
Dz.TJ.z2019r.poz.712zę zm.)rvzw.zprzepisemart. 18ust.2pta15otaz przepisem afi.40
ust. 1, ustawy z Óńa 8 marca 1990 r. o samofządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2O2O r., poz. 7 73,
ze zm.) w z\N,. z ptzepisem afi. 2,7,84 oruz 94 Konstytucji RP poprzez:
1,. indl,widualne wskazanie w postanowieruu § 1 ust. 1 otaz ust. 3 uchwały, Zarząda Dróg Miejskich

w Koninie jako adtesata uchrvałr-, podczas gdy uchwała jest aktem o charakterze generalno-
abstrakcyjnyffi, v/ którym niedozwolone iest konkretyzowanie podmiotów wykonujących usługi
komunalne z zakresu odprowadzarua wód opadowych i roztopowych;

2. zastosowanie nieuprawnionego luzu decvzyjnego i wprowadzenie w postanowieniu § 2 ust. 1 pkt 1

i 2 uchwały opłat i stawek za odprowadzańe wód opadowych i foztopovlych, których wysokość
oraz sposób ich ustalanra nie iest przejrzysĘ, co powoduje, iż zarówno Skarżąca jak i inne
Podmioty zobońązane rue mają wiedzy czy stawki te zostały skalkulowane w taki sposób, aby
umożliwiĆ funkcjonowanie inftastruktun, kanaltzacji deszczowej, przy jednoczesnym
niewiadomym uwzględnieruu wszl,,stkich kosztów i wydatków zńązanych ze śńadczeniem usłĘ
w rym zakresie;

3. odwołanie się w postanowieruu § 4 uchwały, do przylętego uchwałą Rady Miasta l(onina t 442
z dńa 25 listopada 2020 roku regulaminu odprowadzańa wód opadowych i roztopowych ujętych
v/ otwafte lub zamknięte systemy kanaltzacylne na tetenie Miasta I{onina, podczas gdy przyleta
v/ tym regulaminie metodologia obltczańa ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopovrych
jest niezgodna z ptawem.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie pzepisu art.1,47 § 1 P.p.s.a., wnosimy o:
1,. stwierdzenie nieważności wyże| wskazanych uchwał w całości,
2. ewentualnie w ?rlrpadku nieuwzględnienia ?ąe< Sad wniosku wskałane*o w asl. l ?owJlu' - stwierdzenie

nieważności wyże| wskazanych uchwał w części, to iest w zakresie:
a) postanowień § 2pkt2, § 7 ust.2 i 3, § 1,1 otaz § 4pkt ó uchwałyRadyMiasta Konina rll-442

z dnia 25listopada2020 roku,
b) postanowień § 1 ust, 1 ofaz ust.3, § 2 ust. 1 pkt 1i2 otaz § 4 uchwĄ Rady Miasta Konina

nt 476 z dnia 27 stycznia 202'l, tol<ll.
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Nadto wnosimy o:
1,. wstrzymanie wykonania rrłżej rvskazanycłr Uchrvał w całości,
2. rozpclznanie nrniejszc1 skargi rv ramach jednego ptlstęprlrvlrnie,
3. zasądzenie na rzecz Skarżącej od Organu zwfotu kosztów postępowania rvcdłu.q norln

przepisanl,ch.

uzasadnienie

Uch,,vałą nr 442 z dnta 25 lrstopada 2020 roku, Rada N,liasta l(onina (dalej zamiennie ztvana:

Organem), na podstawie przepisów aft. 1B ust. 1, att, 40 ust. 2 pkt 4 oraz lut.41, ust. 1 ustarw z dnia B tnarca
1990 r. o samorządzic gnrrnnvm (t.i Dz. LI. z 2020 t,, po7,. 713 zc z.m.), zrvaną dalej takze ustawą
o samorządzic gminnym, uchrvalrła lŁeguiamin odprorvadzania rvrid rlpadorwclr i loztopowych ujęn,ch
w otwafte lr-lb zamknięte systemy kanalizacl,jnc na tcrcnie N,{iasta I(onina, zwany dalcj rórvnicż
Regulamincm.

Akt tcrr został opublikclr.vanv rv Dzienniku Urzędtllvtm Wojerr,ództrva Wielkop<lJskiego z cJnia

3 grudnia 2020 t, poz,. 9166.
§7 l,]chrvalc nr 17(l z dnta27 stycznla 2021 roku, liada Nliasta I(orrina, na podstawie przepisórv art. 4

ust.1 pkt 2 ustawry z dnta 20 gtudnia 1996 t. o gosprldarce kc;rl-1unalncj (t.i. Dz. L_t. z,2019 t. poz.772 zc z,m.)

rv z,uviązku z art. 1,B ust, 2 pkt 15 ustarrl o sarno.-ządztc gtrrrrrnt,tn, usraliła rll,sokoŚci stalvek clpłrrrl za
odptorvadzanic rvód opadowl,ch i tclztopolr.vclr dcl slstclllLl kanalrzacji deszczowej p()z()sta]ącei rv posiadaniu
'Zarządu Dr:óg Ntiejs}<rch w Iicllllnic.

Akt ten z<>sLał opubLikorvan}r w Dzienniku Ulzędorvl,m Wojervództrva §fieikop<llsklego z dnia
,1 lutcgo 2021, r., poz. 1103.

Zgodnie z przepiscm ert. 101 ust. 1 ustalvv o salTl()fządzic grnirrlrt,t-n, kazdr,, c7,.\,) intcrcs prarvnv lull
uprau,nienie zclstałV naflrszone uclrrvałą lulb zarz,ąd,zenictl, pocljęn,mi pfzez ()Igan glnnl- lv sprrrr-ic z zakresr.t

administrac)i publicznei, mozc ztlskarż,:,ć uchlvałę luir> z,atządzcrric do sądu aclnrinistrrclincgt_l.
l{onińska Spćlłdzielnia N{icszkaniorva (dalcj zwana: Skarżącą), trzasadnia slvój intcres prarvn1, clo

rvniesienia skargi do sądu adtninistracyjrrcgt_l tlpislnt,rni rv serrterrcji skalgi uchrvałv Rad1, \{i2.1a li.onina,
nas tępującl,mi okolicznościami:

Skarżąca jest rvspółlvłaścicrclcm i jedr'ocześnie zatząclcą niefuchomości zabuclorvan\,ch budr,nkami
rvielolokalow)Imi. Zasobl, zarządz,anc przcz Skar:zącą stanowią zasclbt, spółclzielcze i zas<lbt, 71 rvspólnot
micszkaniorvyg|. W tlbu przvpadkach lvtld1, tlpadorve i rrlzrrlp,lrvc z. zlrz.ądz,anl,ch nicruchcimości
oclprorvadzane sźŁ do svstelnu kanalizacli dcszczorvci zlokalizorvanei na terenic N{iasta T(tlnina,

'Zarządz,a,nic zasilbarlri spó łdzielczi mi ildb\.rva się na mocv pfzcpisórv art, 1 ust. 3 r,r, zrviązl<u
z przepisem 

^rt.27 
ust. 2 ustar,",), z drria 15 grudrria 2000 r. o spółdzielrriach mieszkanior,"T,ch ( Dz. U. z 2020

r.I)oz.1165 ze zm.).

Natolniast zarządzanie zasobami 71 rvspcilnot micszkarrirlrr,Tch odblrva się na p<ldstarvie zarvarfi,ch
unrćlrv o zatzą<lzanie, lv zgodzie z przepisem alt. 1 ust, 5 usta\\T o spółclziclrriach micszkaniorwch.

\ł myśi § B ust. 2 zaskarzoncgo Rcgulaminu, rv przl,padkr-r nieruchot1-1<lści zabuclorvanvch brrdvnkan-ri
rviclolokalorvymi, ulTlo\\,.l \\- sl>rlrvic rldpr<lrvadzania rl,,ćrd opaclor.vl ch i roztoporvl,ch c]cl l<analizacjl
cleszczorvej zarvicrana jest z rvłaściciclcnr talucl-r budlnk<ilv lub z ich zatztyclct1.

\W konsckrvcrrcji, Skar-ząca jako z.atządca z moc\: prawa (zasób sptllclziclcz),ch, r,r,ttm nicruchcimości
rviclo]clkaloĘ,ch stanorviąc_t,clr jej rvspółrvłasność), cz .l, tęż, na pcldstarvic zarvaLtvcl-r r,rmtirv r> zarztydzttnle
(rvspólnoą, micszkaniorve), rna rcpre zcntclrvać lr,laścicicli lokali znaidując.vch się w budl.nkach
lvielolokalorwch prz1, zarvieraniu utnćxv, o którr,ch lrlowa lr, § B trst. 2 zaskatz,onego Rcgulanrinu. .\ poniervaz
ltegulam_rn zarvicra postan()wienia przedmitltclrvtl istcltnc dla treŚci ttln<irv, które tr,, p()stltn()\,icnia rr, ,-,cenie

5kllżąccj są niczgr',clrte z plzcpisanti 1,1rnrrr igodzą rv ici irlrcresl . Sk:rrżąc:t tn:t inrcrt,s pl,it\\,nl rr,,rtlzutnit,niu
przepis1-l alt. 101 ust. 1 ustarv\: o samorządzic gminn),m rv zaskarżelriu Regulamir'u.

Analogiczna sl,tuac)a ma mie)scc rv ptzt,padku drugiei z z,askarz<>nvch Uclrrvał, dot\,cząccj rwscikości
<>płłt z Ę,tułu odprorvadzania rvcicJ opadclrrl.clr i f()ztopowyclr do kanalizacji deszcz,,rvc].

Obie zaskarżone Uchrvałt, rcgulujł tą sxl,ną ,.spl,itwę z zakrcsu adrrirristtacii publicznej", pclniervaż
określają uasad},, tnb i rws<lk<lść opłat z §tułrr l<orzvstania z, urz,ądzcn uz\,fccznclści publiczrej iał<le starltls,i
miej ski s\rstem kanalizacji dcszcz<lrvcj.
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Reasumuiąc z całą stanowczością podnieść należy, iż zaskatżonc Uchwały naruszaią interes
pfa\ń/nv Skarżącej. l)oc]krcślerria 11lr,,ffi2$źl bclrvicm, tz zas|<arzc,,nc. Lichrvałr, nic n,lkcl zclstał1, lvydanc
z, ptzekrocz,eniem dclcgacji ustalv<ll,u,ej, uprzl.rvilcjorvr.rją D<lstawcę pfzy )edn<lczesnym zagtozeniu interesclm
Skarzącc j, alc takzc zervicrrił p,ljęcie. ktrire rvclbcc btaku iclr zdeflnitlrvania pc,rvcldujĄ niemożność
skorzvstania z pfopolxlrvanvch ro7,wlą7,^I1. Nadto, posługują się pojęciami nicprccvzvjnl,nri, zlr1 t ogólnt-tni, ccl

rv konsekrvcrrcji prclrvadzjdo niep<lządancj svtr-racji, rv którcj tak Sl<arząca jak i inne pcldmrotv, nic są pcrvrri co
do zasad i rvarurrkórv, na jakich cldllvlvać l;ęclzic się <lclprorvadzanjc lvócl opado\\r)lch i roztrlporvl,clr dcl

kanalrzacii deszcz<lrvcj na tcrenie nriasta lionirra. _|ed_r,l-ric sl-gnalizacl,jrric rr,, r,vrn miciscu podnicść nalcż,v, iż
Orgarr uregulclrvał rv zaskarz<lnt,ch L]chrvałaclr zagadnicnia lr,rb materie (rvskazane w pctitum niniejszej skargi
ora7, clpisane szczegółolv<l rv i"j uzasadnienru), c1o regulorvania którl ch w ocenic Skarżącej nie n1,1

kompetencji. Porvyższe na_rusża konsfi,rucviną zasadę prarvorządności, zgodnie z którą organy lvładz1,

pubiicznej dzialalą na prldstarr.ic i rv granicach prawa. Nadto zgodnic z, zasadaml, ptarviclłrlrvej legislacji,

lvyrtclciztlrlc1 z, z,asadvclctrrokratyczl]ę!l() państlva pla\\Inego, koniccznt,m jcst abv przepisv br,łl,precyzljne
ora7, l^snc, tak abv nic trvtlrzt,,Iv stanu tricpcrvrrości ci-, clo prarv i oborviązkórv jednostki, a rv kclnsekrverlcji

€łwarant()wałr, pcrvnclść i bezpieczcństrvo plawne. 'Zaskarżonę L]clrrvałr, rie spełniaja polwższcgo \\.\lmogll.

W clccnie Skarżąccj pocljęte przez ()tgan uchrvałl, naruszaiĄ tvm sarnvm przepisy 
^rt, 

2, J , 84 c>raz 91

I{onswtucji RP, crl bczpośrcdrricl goilzi rv interes pta\\I1f\I Skarżące;.
T),m sam\,n Skarząca pc;siacla lcgitvmację do rvnicsicnia skargi, która doą,qzv Uclrrvał obeirnującvclr

sprawę z zakrcsu aclministlacji publiczrrej.
Skarżąca 7,^rzLlc^ Uchrr.,ałonr niczg<ldność z prz,cplsami prarva ()I1z nafuszenie interesórv i uprarvnień

Skarżącej rv następrriącvrn zaklesie:

I. Zarztlty wobcc Rcgulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych uiętych
w onvartc lub zamkniętc systcmy kanalizacyinc na tetenie Miasta Konina.

ZatzvtI.1,.

DcFrniując "Odbiolcę uslug" jako "podrrrrot kotzt,sta|ąc}, z usług rv zaklesie odprorvadzarua wód
opadorvl,cl' 1 f()ztop()w),ch ujęq,clr w ()t§al:tc lull zar-nkniętc systcmv kanallz,acylttc na tetcnic N{rasta l(onina
odprrlr,vadzający rvcldl tlpaclorvc i t:oztopclrvc c]cl sieci żaró\\.1lo za pclślednicrrvem przs,łącz^ clo kanalizacji
deszczor,vcj, jak l w §l,niku splvrvórv prlrr,tel:zchnttlsł,ch lvticl clpadclr,"1,ch i 1:()zt()p()\\.ych z nieruchomości",
Organ 111,jaśntł r,naczenie "plz.s,łącza karralizacji dcszcz<xvej" (r\ 2 pkt 3 uclrrvały), alc nic lwjaśnił, co należ1,

t:ozumtcć pod pclięclenr "spł\.lv<ilv porvicl:zchnirlrrlch rvod opadorv_-r,ch i l:ozt,()p()\wclr z nicruchomości"
(dalc j : s p łyrvórv p cl,uvicrzclrn-iorr,l,ch ").

l)osługując się clgólnvm znaczcniem tep;o okr:eślcnia uznać nalezy, że "spłlłł1, porvielzchniowe", są

rvrldami z opad<ilv atm()sfcł.cznlch (deszczu, śniegrr po jcgcl lclztopieniu itp.), nieuję§ml \\, svstem
karralizacl,jn), na tcfcnic nieluch<llności, z lrtór:cj spłyrvają d<l sieci kanalizacjl miejskiej. Spłyrr1 tc porr-stajł
lv plzvpaclku blaku lub nieznacznej możlirvości inft]tlacji rr.rid opadorwch lub l:rlzttlpclrwch w grunt, albcl

rv plzl,paclku nicl:ucholności c.l duzIln nachl icnru rcfcnLr, najczęścicj rvskutck dcszczy narvalnt,ci-l Qub o dużci
intenstrvn<lści, zblizonej do cleszcz),nawaln,ych) 1ub dcszczv długotnvałych.

Z pcr.vnością, niccała roc7na ilość rlpadu atmosfcĄ,czne€]o na danvm tetenie wyfazona 
"v 

m' na m'
porvierzchni ("opad" - zdcltniorvanv został lv § 11 ust.3 uchrvały), narvet po u,"vzględnieniu rvsptiłczl,nnika
spłvrr,.u dla dancj porvierzchni (zdcfiniorvane€]o rv § 11 ust. 3 uchrvałv), stanowi "spłl,w porvietzchnior,vv".
Ccchą "spłvrvór,v porvictzchnior,vvch" jcst to, że odpłtłvaią crn" z nict:uchomości rv sposób nl,ezorganiz,owany
(nic są ujęte rv svstcn1 l<analizacl,jnt) rvięc ustalenie, jaka ich część dopłl-nic do na1|>Itższe1 studzicnki
kanalizaci,lne; mieislrre1 kanalizacji clcszczorvcj 1cst tl:r-rdna do okteślcrria. 'l'ymczascm Llchrvała pornlja
całk<lr.vicic zasacly kr.valiFrkorvania nicruchomości, z któn.ch "spłlłr,ry porvietzclrnirlrve" oclplorvadzanc są lub
llędą oclprolvadzane dtl syslęllq kanalizacji dcszczclrvej, zasad1, krr,,aliFrkorvania po.,vierzchn,l, z których
porvstai4 "spł1,1* p<lrvicrzchniorvc" ofaz wafunki, któtc muszą zaistnicć, alrv tc spł,rrrq,, powstały. I)onadto, do
obltczcnia iclr llości, zgcldnic z ttcścrą LJclrlvałv, słuzl, tcn sam wzć)r, któn służy do obltczenia rlości rvód
rlpadorłl,ch lub lclztopor.wch odpr:orvadzanvch clo mlcjskicj sicci deszczo,,vei r.v sposób żofganizowany, czyli
za pośrcdnictlvem przvłącza kanallzacvjnego. O tle odplorvadzańe ,,vód opadowl,ch lub roztoporłyclr
z tcfenu skanalizorvanej rueruchomości do micjskic) sieci kanalizacji deszczolvcj za pośrednictrvcm przylącza
kanalizacvirrego nie budzi rvątplirvclści, o t,vlc odprorvadzanie clo tej kanaLizac;i "spłlłr,órv prlrvietzchnior,wclr"
nieujęrych w s\lstem kanaLizacr,in), na terenic nictuchomości "odbiorc1, usług" rodzi następuiĄcc pytania:
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I(to i na ja}<lej zasadzic będzle ustalał, z który,c| nierucholnclści porvstaił "spłlłlr.n- po,,vicrzchnitlwe"
odp ływaj ącc dcl mie j skr e1 kanallza{i cles zcz owe j ?

Z jakich r o dza1o:v p orviclz c h ni p orvs ta; Ą " s p łyrł1, p owierz chniorł,e " ?
Z 1akl,e1 części nicruchclmrlści "spłl.w1, powierzchniowe" będą dopłpvały do sicci karralizlcvlncj

i rv jakicj ilości cio nicj dopłyną?

_|akic warunki n-ruszą zaistnieć, aby tc "spłlł,,1, porvierzchniowe" rv ogole porvsrałv?

Iiolejną krvcstią jcst możli,,vość pomiaru ilości rvod opadorvl,ch i roztoporvrych za p()mocą
"ccrtyFrkorvanęgo ul,ządzenia ptlmiarclrvego", któle skądinąd stało srę pfzedmiotem dalszego z^rzlJtu
niniejszcj skalgi.

Z r>czywisrych rvzględorv nie jest możliwy pomiat "spł-,.lvć;,uv por,vicrzchni<lrwch" (nieuleĄ,clr w s\rstern
kanalizacyjny na terenic nieluchomości, na którcj porvstają) za pomocą "certl,Ftkrlrvanego utz,ądzcnta
pomiatorvegc,l".Zatem do ola,eślenia ich ilości pclzostajc jcdyfię, zgodnie z treściąuclrrvały, yvzór:I = Ptlw. x
OPad x WsPÓł. spł},wu, olrt:eŚltlnt, rv § 11 usf. 3 uchrvałl , któtcgcl nic mrlżna jednak zastos()wać d()
obliczania r,lości "spły.rvórv ptlrviet:zchrriorr1,cfi" z wrv. rvzględórr,, rj. z urvagi na rr:udność r_rstalenia
porvierzchnr dancj nieruchomtlści, z której polvsrajĄ "spł\rrT, porvicrzclrnicltve" oraz 7 urvagi na błędrre
załozen'le,zę cała iloŚĆ opadu, jaka porvstajc na dantm telcnie \\rvraz()na tv m] na m2 porvicrzchni, dostanlc s_ię

z tcj por.vierzchni (zledukorvanej za pomocą "lvspćlłczlt,lrrika splt,rr.u") do rnicjskicj kanaLrzacji dcszczorvcj
lv postaci "spł,l,wu powier:zchniorvcgcl". 'Zaznacz.s,ć pr,ż), fi,m nalcż1,, ż.e "współczynnik spływu"
uwzględnia wJzaj porvietzchni (stopicń je; uszczelnierrra) z 1aklcj sp}lrvalą do kanals,zac1l deszczc,rvcj,
usytuowancj rv obrębic danej r-ricr:uclromoŚci, rvodv opadorve lub l:()ztopowe, a rym safil\IlTl urvzględnia, żc
niecała ilość opadr,r, który spada tra daną porviclzchnię, na tcj nicl:uclrcltności, w postaci deszczu lub śnicgu,
odpłpva z rej po,,vicrzchnl, do karra]izacji deszczilrvcj rv postact rvrid opadc)\I,clr lub t:rlztclporv,vch, ale nie
uwzględnia faktu, zę zn^c7,11z' część opadu Iocz1-1cgo, ktcin" spada ria claną pclrviclzchnię nic tw<ltzy "spłylv-r_l

powierzchniorvego", a takzę tz, ntc wszJlstkie rv<ldl ttrrcll:zące "spllrv pclr,,,icrzchnio\ł1,", spłlrvającc z, dartcj
porvielzchni (z tcr:enu nicruchclmoścr nicobjętej sl,stemem kanaLizacr,;rrl,m) rv sposcib niezclrganizowan\I,
dop łvną do micj s kre 1 kanalizacil dc s z cz olvc j .

I]ez okrcślenia zasad ustalania rodzaju niel:uchonrclści (i r:odzaju porviclzchni na danej nicruchomości)
z które; porvstajĄ "spłlr,,,1, porl,,icrzclrni<lrve ", bez okr:cślcnia rvaLunkcirr,, lv któtych powsta;ą "spłyrv1,
powicrzchniowe", a takzę bcz przedsfarvicnin iltllcgr,, rrrz okl:cślclnv rv § 11 ust. 3 r.rclrrvał1., algclq,lmu
okleślania ich llości, rric jcst lltlżlirvc naliczanie clpłat z, ft,tułu cldpl:rlrvadzanizr dir sicci mrcjskte1 kanillzacji
deszczorvcj "spłyrvór,v prlv,,icrzchnicxr,t,ch rr,ód opadt)\T,cl-r i l:clztcl1,1cxvl,clr z nieluclromości" rv spc.lscill
nicbudząc1, wąĘIirvoŚci, a §m samym rv spcls<ib budzącv zaufanie o}lvrvatcli.

W korrsekrvcncji, Skalżąca stawia zarzL]t nieprecyzl.jncgo okrcślcnia rv lJchrvale ,,odbiorcv usługi"
PoPveZ nie wl,jaŚnienie rwv. clkolicznośct dotyczącl,ch zrvtotu ,,spłl,rvcirv powietzchniorv1,6|1 rvcid opadorvycl-1
i roztoporwch z nictuchomości", lrżvtego do zdclrnrorvania ,,odbiorc1, usługi",

ZanutI. ż.

§ 11 ust. 2 l{cgulam_tnu srano\vi, że ilośĆ rvod opadorvych i l:oztopovyclr odptorvadzonych przcz,
Odbiorcę usług do sicci kanalizacJi deszczorvcj będącej w posiadaniu l)osta,uvct, w danvm oktcsie
roziiczeniorr,l,m, ustaia się na podstarvic odczytórv ccrtyfikowancgo urządzenia pomiarowcgtl
dokonanyclr plzcz upoważniclnegtl przcdstarviciela Dostarvc),. §tr przypadku nicposiadan.r pl,ze7, dancgcl
()dbiorcę usług ccl:tyflkowancg() urz,ądz,cnia pomial:orvcgcl, ilość rvócl clpadorvl,c[ i tclztclporvt.ch
odProwaclzrlnl'ch dcl siecl karrallzacli deszcz()we,l będącc) rv pclsiadaniu l)osta\\,c\I, ustala się zgodnie
z metodologią opisaną \\, § 11 ust. 3 lłegulaminu.

Wplrlr,vadzając do llcgulamrnu pojęcic ,,cer§fil<clrvancgo urzą<lzenia pomiatorvcgcl", ()rgan dał
picnvszcństrvo ustalaniu ilości rvód opadowl,ch i tclzroporrl-ch odpt:cxvadzanyclr do kanalizacji deszczorvcj, rle
podst arvie p rzt, r,ządu pomialorvcgt_l.

Dia porządku zaznaczyć należ1,, że ilość odpror,vadzanvch rvod opadoun,ch i foztopo\q,ch rvpłyrva na
wysokości opłaty z {rułu odprorvadzania iclr do kanalizacJt dcsz,czorvej. Logiczn),m jest rvięc, żc zalćlrvncl
Skarżąca, jak i inni odbiorcv usługi chcielrby skorzystać z przewidzianej rv Regulaminic możlrrvrlści
fakrycznegcl pomi,aru ilości cicczy cldptorvadzanych do kanaltzacji deszczorvcj. Skor:o bo,,viem Regulamrn
stwarża taką możliwość to nalczy zaclrcirvać się anal<lgicznte jak to fila nrrejsce lv pr:zvpadkl tozllcz,ann,
z rvy-kotzvstaniem puyrz,ąd,órv potniatorłryclr , ilości dostarczarrych mcdiórv ta}<rclr jak: woda, cnclgia cieplna,
cnergia elektryczna, cty tęz gaz zicmnv.
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l)l:zecle lvszl,stkill Skalżąca podnclsi, ż,c Organ nic posiada kcln-rpetencji do rvprowadzanla rv akclc

plawa miejscorvcgtl, srvoistegę,l znaczenia/rvłasnych pojeć np.: dla przyrządórv pomiatorłych zdeFrnrorł,anyclr

1uż przcz, tlstarvodarvcę.'Z taka svtuacją mam\r do czvnienia rv plzcdtnioto§lm I{cgulaminie albolvicm ustawa

zdnia 11 maia 2()01 t. Prarvo o tniarach (t, j. Dz. Lj.,l,2020 r. poz,216(l) oraz rozpr>t:ządz,enia Nlinistta
Ptzedsiębiorczości i Techncllogu z dnia 22 marca 201,9 r. \v spfa§lc prnrvncj konttoli metrologlcznej

przvlząciólv prlmiat:orr.ych (Dr. U. poz. 759) nie clpeluj4 pojęcrcm ,,cert\,fikcxvaneg() urządzenia
prlmialclrvcgo". §7 ustxwic l)raw<l cl miarach , rvśr:ód definicji lcgalnvch - w plzepisie att. 4 pkt 5

zcleFtnir;rvano nat()l]iast przlrvrlłanc powl.żej pojęcic ,,przyrz,ądu pomial:rl,uvegcl", ptzcz którv tozumrc się:

hb wie/arua ałą4d"ieniani dodalkorylłti; wlan,e niary i nuteńaĄ odnje.rienia są traktowLlfte .jdkl P|ł]rłąd1Pomiarowe."
Rrak kompetencji pcl str<lnic Olganu d1l 11,pforvadzania lv akcie prawa miclscorvegcl rvłasn\,ch dclrnicji

legalnvch potrvierdza m. 1n. rvvl:<lk §fojcrvćldzkrego Sąclu Administtacyjnego w Olszq,nie z, dnta

30paźd,zicl:rrika 2018 l:oku (svgrr. akt IT S,\/Oi 613118), rv który,n-r strvicldzono, t7, w ptzypadku lltaku
Ńllfaźnego Llpowaznicnia ustarv<llvcgo (z cz)Im mamy do czvnrcnia rv ninicjszcj sprarvie) ntedopuszczalnym
jcst tlvcllzcnie lvłasn\,clr ptljęć zarvaft\rg|,,,o, aktach plawa micjscorveg<l. \Wskazzrnc por.r,ryżej orzęczęnle dotvczv

nieco rnnego stanu fakq,,czncgo, alb<lrvicm zclstałcl rłydane rv odnicsieniu do zaskarzoncgo regulaminu
dostal:czania rvody i odplorvadzania Ścick(;11,, nietnflicj jeclnak w ()cenic Skarżącej jest ono unirversrlne

i rv sposćlb gcnclalny odnosi się do blaku mozlirvości formułolvanlzL pr7c7, radę gminv pojeć, w sytuacji gdy
or§]an rcn nie zostźrł do tego ustawow() uporvaznion),. Nadto, rv trzasadnieniu zaskafżclne) uchrvały ()rgan

wptost strvierdzlł, iż łłcgulamrn,,(...) oPracowatt1 1o,rla/ ntt wlÓr obouiął!/Jąceql w nzie.fcie Konittia regtllanintl

1bioroulgo "iaopalrrynh u worlę i orlProwudlania .iliaków j u .rPosób konP/ek.rowyl ttgt/tqe iakres Praw i obowią;;ków

de.rryrywcJ (...)".

W razic nieuznania przcz Sąd z^tłut|J Skarżącci o braku krlmpetencii Organr.r do rvprorvadzenia
rv zaskarzonvm Rcgulamrnle rvłastrcgc,l ptllęcia ,,ccrtvfikolvanego utządzclta pomiaror,veg<l", Skarżąca

altctnat1,11,nic z,,arzuca, iż rr.ptolvadzaląc prz,cdmi<ltclrve pojęcre nie zclefinic)wźtllo co nalcży pfzez to rozunrieć.

|cżelr borvicm uznać, zc ()lgan mrał prarvo do rvplorvadzcnl,a do l{egulamlnu rvłasnego pojęcia trl

Skalząca jak r inrri aclresaci Regulamrnu tnają prarvcl cicl uzvskania rvicdzv o definicji ,,certvFrkowanego
ul:z,tydzenia pomial:<lrvcg<l", ab1, tnclzljlr.r,tn bvło odkodorvanic co przcz rzeczone pojccie na\eży tozumieć,

_}akic cech1, musi posiadac prz,,s,rz,ąd pcll-nlatorr1,, abt, spcłnial rwmogi deFlnicjr zastosowancj rv Rcgulamrnic7

\Wplorvaclzenre dcl l{cgularrrrnu poięcia ,,cer§fikorvane€]o urztydzcnia pomiarorvego" i brak jcgo

dclrnicit jest jeszczc bardztcj zastanarviającv jcżelr zestalvi się tc ol<oltczności z qm jak usta,"vodarvca

r_rregulorvał kr,vestię stosowania przl,rządĆlrv lub svstcmórv pclmiarorwch rv relacjach pomlędzy Państwor,v]-nr

C}ospodarstrvem Wrldnl,rn Wod], ])olskic a pcldmiotami zoborvi,.1zan\,lni, dla potrzeb uiszczania opłat za
usłurgi rvodnc. Takirn podmiotcrn jcst mrędzt, innvrrrr Dostarvca zdefinlouratry lv zaskatżtlnym Regtrlarrrrnie.

Zgodnie z bl,ztnicniem ptzcpisu art, 36 ustaw\: z <]nta 20 lipca 20t1 ::. I)rarvtl w<ldne (t. j, Dz. tl.
z202() r. po7,.310 z poźn. zn.), z\vxllc| dalci takżc Prar,r,cm wodnym, lvprorvadzono <rborviązek stosorvania

1_1tzlrz"cltirv lub sr.stcmów pomiarorvl,clr clo ponriaru ilości pobtatrvch rr,,ód lub rvpror,vadzanych ścickórv.

Ieclrrakzc lla m()cy przcpisu przciścic,,lvego aft. 552 ust, 1 Pralva rvodnego, clborviązek stosowania urz,ądz,cń

pcltniarrlrvl,ch oborviązuje od clnia 31 grudnia 2026 t
I)o tcgo czasu, ne lToc\- pl,zepisu 

^rt. 
272 ust. 5 Pl:arva rvodneg<l, rm.sokość opła§, zmienncj za

odprorvadzanie clo lvód - wod opadorĘ,ch lull t()ztopowvch uięn,ch w onvartc ltrb zamknięte sl,stemv
karrzrlizac)i cieszcz<lrvc) służącc do <ldprorvadzanla opadólv atmosfervczn),ch rv granicach administtacvin1,6],,

tniast, u-stala się jako ilrlczl,n ieclrrostkorvej starvki rlpłatv, ilości odprorvadzon\-ch lvrld, rłlrażonej w m3,

i czaslt, w\Ifazoncgo rv lataclr, z tlrvzględnicniem istnicnia utządzeń do retencjonolvania lvodv z terenó.,v

ttszczciniclrlych ofaz ich pr>jemności.
'|'1,11 521nllm rodzi srę pl.taniel czlr 11z6§cc odroczenia do końca 2026 r. tcrminu stosowatria

przvrządcirv lub st,stemórv pomiarorwch dla potrzeb rozllczeń za trsługi rvodne, w obrocic są rv ogóic
dostępne przrv,ądy ponriarorve clo porniaru przepłvrvu rvód deszczor,r.rych i roztopor,wch, a tvm bar<lziei

spełniaiące lvt,mogi rue zdefiniorvanvch w zaskarżclnvm Regulamrnie ,,ceftyfiko,uvanvclr urzą<lzen

p<lmiarorvt,clr"?



-7 -

I)orłl,ższe rv ocenie Skarżąccj prorvadzi do rvniosku, iz Organ rł?rorł,adził rozwtązanic rv pc,staci
możlrrvości dokonania faktycznego pomiaru ilości ciecz), odplor,vadzanyclr do kanalizaclt dcszcz<>we] pfz).
użyciu ,,certyfikowanego ulządzenla pomiarorvego" jcdnocześnie jednak unicmozljrvił Skarżące; t>l:az intrvtn
podrrrrotom skotzysranie z tcgo uprarvnicnia, alborviem lv zaden spclscib nie clkreślrł ;akic ttl ma b\,ć
konlaetnie utządz,cnie r>raz 1akle cechy musi spełniać. §(/ rstocie jest to rcgulacia,,mafttva", ktćlrej z uu,rgi nlr

porwżcj opisane krvcstic rv clccnic Skarżąccj nie m<lżna rv prakq,gc zastr>sorvać. Regulacja ta nadttl jcst
nrepl:ecl,z\rjna i rucjasna, a tv konsckrvencji umozlirvia stosolvanie nieclclpuszczalncgcl, spfzcczneg() z pfźiwenl
luzu interpretac\rincgo [pclt. rvl,tok Naczelnegil Sądu Adnrrnistracr,jncgcl (cl<l 2003.12.31) rv Gdaris}<u z, dnia
6 czcrrvca 1995 roku, st,gn. akt: S-\/Gd 2949/94].

ZaruutI.3.

7gcldnte z § 11 ust. 3 Regulaminu, rv plzt,padku niepclsiadanl^ pt7c7, dancgo Odbiorcę usług
cerryf,rkowanego utządzenia pomiafowcgo, rlość rr.od opadorrlch i r<lztclporm,ch cldptorvadz.onvch przcz,
C)dblorcę usług do sicci kana]izacji deszczorve j, bęclącej \\, posiaclarrru Dostawc,y, rv danym olu,csic
rozliczenlolłym ustala się zgodnic z następlliącą mctodologrą:

I = Pow. x Opad x §7spćlł. spły,rvu
gdzic:
I - iloŚĆ oclptor.vadzonvch lvĆld opadorn,clr lub r()zt()po\\-\-ch rv m3,
Prrw. - rviclkość porvietzchni, z krór:cj odprorvadzanc są ll,r;dt, clpadcxt,e i l:clztoporvc rv m2,
Opad wielkość opadcirv altnclsfen,cznt,ch 7^ rlkles rrlz|iczcnlorr,n, r.łrylażclna rv m3 na m2

pclrvicrzchni (*g śrcdnicj sumy rocznych opadórv z |at 2010-ż019 zgodnie z danymi Instytutu
Mctcorologii i Gospodarki Wodnci - Państrvo\ycgo Instytutu Badawczcgo).

Współ. spł},wu - r,vspółczl,nnik spłl,rr-u, chal:aktcn,s§,cznv dla dancj polvrelzclrni, okleślony zgcldnic
z załącznlklem do Regulamrnu.

W ocenie Skarżącej, rv \\ 11 ust.3 Regulatr-rinu zxstosowano rv spclsclb nieuprarvnionl,, bardzo rtgć>lr-rą

metodologię określania iloścl średr'iej sull]\, roczllvclr opadcirr,, Organ nie dtl<lkręśLił ltlkalizacii/zlcrr,ni,
z obszaru, ktorej będą rvykorz\Ist\lwanc darrc INIiG\{' o średniej sumie rclczrll,ęfi opadórv,

Z Regulamintt rv zadcrl spclscib nie rr.t,rrika, cz\, obszal tel] ol)cimic np.: śrcdnią sumę opadórv
z obszaru całei l)olski, średnią dla rvoiervćldznva rvielkopolskicgcl, czl, tez dla NIiasta lionina, na obszarzc
którego l{egulamln będzic rĘ,łączrric stosowan\l, Pru\, czym oczyrvis§,1n jest, iż śrcdrrla suma <>paclrlly

z obszaru całcj Polski tudzteż średnia suma opadtirv dla \\,o,ie\\.óclzrwa rvielkrlpcllskrego nic są t()zs,rfile ze
Średnią sunrą clpadórv dla N{iasta I(onirln, 1 ziltcln rricdclprecl,zclrvanic tci klvcstii jest okollcznością
pclzc;starvialącą po stronie Skarżąccj iaI< i ilrnvch podmrclttirv clbiętr,ch I{cgulanrrncm niepervrrość co dcl
,uvr,sokc'iŚci opła§ z^ usługi odprorvadzania rvod opadtlvul,ch i rozttlporr,r.ch dcl s\,stemu l<analizacji
deszczclll,ej.

l)obitn1, dorvtjd na staI] niedopuszczalnej rriepclvności pcl stronic Skarżąccj, korclująct,
z nicuprarvnionvm lr.rzenr dccl,zvjllvm po stronic l)ostawc\,, statrrlsu,ią publikclrvanc przez INIi(}W darre
rl średniclr clpadach. Przl,kładc>rł,tl - Rtlcznik Nleteorc,ilogiczni 20]9, sttclna 20 podaj e, z,e: ,,W'l/itiona na

I4eleoro/ogic"ine1 średnia roczna suma opadów atmosfcrycznych w 2019 roku wyniosła .171,-7 mm, Po,itł
sry,rylrlwllwi Pdrtialłli gór nap_yi,l1y slny oPddów v/10l0u,|ail() ua .rlaqacll u, ZukaParenl (ll17,6 nnl) i Bie/lktt l3itł/e1

(108),7 nru), nainiższe zaś wl{aliszu (356,1mm), Lodę, ],ttb/inkl ()87,9 nnl)l ll/ar.riaulie Okęciu Q90,2 nllll)

@r.7.I'.
lłozpiętość sum śrcdnich rocznych opadów atmosfcrlczn),clr pokazuje jak istotnvm jcst dook-r,eŚIenie

obszaru/stacji meteorologrczrrcj, z której dane będą \WkofzysĘvane w algolytnrre ustalania r,"rysokości opłatr
za usługQ.

7.askatzon1- zapis lłcguhminu pclzostarvia przedstarvioną krr.cstię nicrr,riaśnioną, Bcz odporvicdzi
pozostaie pytanie, którą śrcdnią, rra przl,kłacl spośród podatlvch, l)ostarvca zastclsorvałb;, dla potlzeLl
r_ikleślerria rvr,,sokości opłatv za ślviadczoną usługę,



-lt-
Zarzutl.4.

§7 § 4 pkt 6 l{cgulamrnu <lkrcślono sytuacje, rv których l)ostarvca ma pfawo zaprzestać śrviadczcnia
usług rv zaktesie odprcl,,vadzania lvód opadorvych i roztoprlrwch i zamkrącpl:zylącze kanalrzacji dcszczorvej.

F.nutnt,rn ri,rvn it, rvt tnit,n i( )n( ) nfl s t ęnującc ok,,llcztlt lŚci:

a) prz,s,łączc karralrzacji dcszczovu,ej rłlk<lnanrl ruezgo<lnie z plzcpisarnr pfawa,
b) Odbior:ca r-rsług nie uiścil naleznościza co najmnlej jeden rlkres K)żb.czcniorr1, pomimtl rvezwania

przez Dostarvcę dcl ul:egulclrvania zaległc1 opłary,
c) jakość rv<id opadrlrr,rych i toztopclrr,],ch odprorvadzanl.ch przez Odbiorcę usług nie spełnia

lvlmogćlrv okteślonvch rv Utnolvic iub rv przepisach pfawa, rv szczególności Regulaminu bądź
strvicrdzono cciot,c trszkrlclzcnic aib<l pclmlnięcic urz,ądz,cnl,a micrząccgo ilość odprorvadzanvch
rr,ód opadorrryclr i I()zt()p()\\,\-cb bąclź, rcgulr-rjącego plzepł1.1v1,,

d) zostało strvicrdzol-1c rriclegalne cldpr:clrvadzar-Lrc rvód opadorvtclr i roztoporm,ch, w szczególnclści
Llcz zar,,,al:cia l-'it-nclr,,],, I>ąclź, pf7,:, cclorrrrl uszkodzcln\,clr albo pomrnięwch urządzeniach
mrcrząct,cb ilclść odplclrvadzan\,ch rvód opadow)Ich i foztopowvch bądź rcgulując,vch ptzepłr,r,v1,,

c) ()dbicxca usług raząco narusza rvatunki Umorr,1- i nic zaprzestaje §,ch naruszcń polnimo
\vezwania I)osfarvcv.

Skarząca przcdc rr,_szr-stkinl p<lclrrosi, zc bcz, umoc()wania ustalvolvcgo, llada N,Iiasta I(onina nic br,ła
uprarvnitlna clo zanlcsz,cz,ct:'ia \\l l{cgularrinic zapisórv uprarvrrlaiącl,ch I)ostarvcę clo jcdnostronnegcl
zaprzestania śrviadczcnia r-rsług i zarrrknięcia przrłącza kanalizacji dcszczclrvej.

Na glut,lcic obccnic <lborviązuiącvch przepisórv, nawet przedsiębiotstrva rvodociąorvo
karralizacl,jne, nie mają prldstźt\\: prewn\lch do zarnknięcia ylrzvłącza kanalizacli dcszczorvcj, l)rzedmiororvą
tezę Skar:żąca \vlsnuwA z rTastępującl,ch przcpi5$11, prarve.

Zgodnic z przepisem 
^rt. 

191 Ltsta\Ę, z tlnl,a 20 lipca 2()1j r. Prarr.o rvrldtle, z usta\n, z, dnia 7 czenvca
2(X)1 r. <l zllior<lrr1,lr7 7,it(,|)^tl,zetllll \\-rvc,dę i zbiororvl,m odprorvadzaniu ściekórv (Dz. l. z 2017 r. poz.32B),
zlvanci cialej także ustawą o zbiororłrym zaop^trzeniu rv u,odę i zbiorowym odprorvadzaniu ścieków -
znlocą<lbclrvirlzującą cld dnia 1 stvczrlia 2()18 r. - z dclrnicji ścickórv tlsunięt() rvrlclr,rlpadclrvc lr-rb r()zt()p()we,
uiętc rv otwaftc lr-rb zamkrriętc svstcn'\, *^,r^1;"cr,ine.

.|cclrroczeŚtrie, ustarvocla\\lca Lltfzvllrał rv brzmierriu przepis rrt.8 Llst.1\\]-<l zbir>rorvym zaopatlzeniu
r,,",rvodę i zbiclrrllw,m <lciptolvaclzarriu ściekórr,, regultrjąclm przesłanki zamknięcie prz1 łącza kanahzacljrrcgcl,
możlirvość zamknięcia przvłącza rr.r,łącznie rr, zaklesie doWczącym ścickórv.

Sl<clro lvięc rvcldy opaclot,c lub r()zt()p(lrl-c, ujętc \\- ()twarte lr-rb zat-nknięte s\Istem\,kanalizacl,jnc -

począwszv od 1 s§,czllia 2()18 r. rrie są traktclrvanc jako ścicki to brak jest p<ldstarr, prarr,nych do zamknięcia
przvll1cz,lt kanalrzacji dcszczorvcj. Skarząca podnosi, żc lv l(oninie s\,stenl kanalizacii nra charaktcr roz,dzielcz,y
tz1l. \\ivstępuje cldrębna sicć kanaiizacji dcszczolvcj i odrębna sicć karraljzacji sanitarnej. Tym samym nie
prlr,",inna rwstęporvać sl.tuacia, rv ktcilej ścielrl komunalne stancl,uviącc ścieki br,,tolł,e lub mlcszaninę ścickórv
bytolr1,6[ ze śctekami pl:zeml,słorr,T-nrr (ścieki kornunalnc rvLozrrmieniu ptzepisu att. 2 pkt 10 usta§n,
o zbiorowllm 7,^op^trzcniu rv rr,clclę i zbiorolłnm cldpro,uvaclzaniu ścickórv) micszajł się z rvodarrr opadorvr-mr
lub rrlztopo\\,1rffu.'l'aka sytuacja możc nrieć mreisce rr,ryłącznie rv przlpaclktl kanalizacii ogóln<lspłarvnei (a nic
r<>zdztelcz.e1).

W t],m stanic rzę,c7,\. upratnicnic l)ostalvc1, do iednostfonneg() z^pr7,cstania śrviadczenia usiug
i zamknięcitl pt:zllącza karralizacji dcszczclrvcj rric znajdtrje trmocorvatlill ustaw()\\-eqo,

W tazic nictrztlania przcz Szlcl przcdstarviclrrr,ch trvierdzeń, Skarżąca alterna6łvn7e z^r7,ucą iż przvjęn
rv l{egularrrrnic katalog okrlliczrr<lści jakie uzasadniaią z^przęst^nlc śrviadczenia usług przez Dostarvcę
lvłącznic z zarnknięcicm ptzr,łącz,akanttltz,a{i dcszczorvcj, starrolvi naduzycie rv zaktesie prarv podmrotorv,vch

ialłe prz,vznano l)ostarvcl tvlTl llatdzici, że r"rsługa doq,czv korzystania z obiektórv l urządzcń użyteczności
publiczncj. Nadarric I)ostarvc\, szcrokich trptarvnicń do jednostr()tlnego tc,lzll,iązanta umo\\,T, bezzasadnie
uprzvrvilcjorłr,rje Dostawcę, zagfaza słusztrlm lntcfcsom podrniotci,uv <ldprorvadzai4cvch lvcrd1, opaclorve
i rozroporve do rnicjskiej kanalizacji deszczorvej. Nadto, rvinno b},ć ,,ceniane w kontekście ustźrwowo
rcglament<lrvant,ch plzvpadkórv kiedv i na jaklch wafunkach dostarvcv rnediti,uv np.: przcdsiębiorsnva
rvodrlciągorvcl , kanalizact-jne, mają prarvo do odcięcia dostaw1, wocl,v, a lvłaści-uvie w §,m przvpadku
zamkrrięcia ptzv|ącz,a [xnx|i22cyj neg<l.
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Uszczegółorviając zar7.uty a]terna§łvne, Skarząca podnosi co tlastępr-rjc:

Zgcldnl,e rlborviązując1-1ni na terenic N,Ilasta lionina mieiscclrłł,mi planami zagospodarcrrvania
przestrzenne{ło np.: miejscorwmi planami zagospodarowania ptzestIzcnnegrl miasta l(onina, dla
poszczególnych rejonórv miasta (Dziennik urzędorł1, §7ojervództrva wiclkopoiskiego z dnia 1 marca
2020 t, Nr 33, poz,993 - 1003), cldprorvadzanje ściekow lTtź} mreć m,rejsce do kanalizacii meiskiej,
a odprolvadzanie u,ód deszczorvych do sieci kanalrzacii desz,czorvcj. W przl.rvołanvch planaclr
mlejscorrrych nic ptzervldzlano innego sposobu zagospodarcirvania rvód dcszczorvych i roztoporłl,clr
ntż poptzez odprolvadzerue ich do sieci kanaliz,acjl. W takici sl.tuacji zamknięcie ptzr,łącza kanalrzacii
deszczowej pozostajc w sprzeczrrości z lrstalcniami mieiscorr,r,clr planórv zagospodarowania
pfZeStIZennego.

Na te renach lr,l,soko zurbanizorvanl,ch, rvobec zrvartości zabudorv_v, gestości sieci uzbroicnia
podziemncgo, w k<rnsękrvencii zamknięctc istrricjącego przl,łącz,tl kanallz,acji cleszczorvei może cl<liść

dci lokalnr.ch podtopień, zarr,ilgclcenia budl,nkórv zlokallzorvanl,ch zar,órvno na nicruchomości, krrirej
ptzvłącze zostałob1, zarnknięre, jak i nicruchonrości sllsicdlrich. \\1 takrcj svtuecii, zamknięcic 1>t:z,vlącza
kanalizacji dcszczorvej, bez ulvzględnicr-rra rcalnvclr rnożlilr.clści zagospodaro\\.anie rvód opadorvl,clr
i roztopolvych na rvłasrrej nieruchomości, będzic stanrlrr.iłcl nal,L}szcnic prawa rvłastlości
nieruchomości dla ktore) przs,łącze zclstałclbv zankrriętc jaI< i rodził<) K)szczcn!^ zc stfon\l rvłaścicicli
nicruchomclści sąsiedrrich,zagroż.< nr-cłl pildtolltenianri cz,y rcż. zavnilgoccnicm budr-rrków.

Regularnin przvznale Dostarvc1, uprarvnicnic drl zaprzcstania śrviadczcnia usłrrgi i zarr'knięcia
przyłączakanahzac1l deszczorvej jezelr odbrol:ca usług nie uiścił nalczności za co najmnlc; jcdcn o}<les

rozliczcniou1, pomimo w-czrr-anie pl,zez D<lstarvcę do urcgulorvania zalcgłc1 opław, W ptak6,ce rvięc
Dostawca moze z^przęstać śrviadczerria uslug jczcli odbiotca nic uiści nalcżności za jcdcn okrcs
tozliczcniowl,,. Br:ak icst rlr,raźnego uporvażnienia ustattcldatr,cl,do ulegulorvania tej krvestu w plzy]ęt}
sposób. Rozwiązanic zllstosovalle w Regulamtnie rv sposób niedopuszczalny tlprzl.lvllejov.uje
Dostawcę rv stosunku clo oclbion, rv porórvnaniu z ustarrlowo urcglilorvaną svtuacją, rv jakicj odcięcta
dostarłry wody i zamknięcia pl:zs,łącza kanaLizacl,irTcgo może dokonać przcdsiębiot:srrvo rvodociągorvr_i

kanaiizacl,jne.

'Zgodnte borvicm z pl,zeplscln al,t. B ustarrl, rl zlliorilrv\itn zlt()plltrzcniu rv rvodę i zbiolcirvt,nl
odprorvadzenru ścieków, lTlozc to nasrąpić jcżell rldbiorca tlsłtrg rric uiścił rralcżnrlści za pclnc clrva

clh-es\,obraclrtrnkt)we, następuiĄce p<l clrriu tltrzt,lnnnie uptrtnl-Lienilr rv spr:tlvic 1.1regulclrvania zaległe)
opłatv ot^z po spełrricrriu pt7,ęz przędsiębitlrsnvo rvodocią1o\\,o - kanalizact.irre dodatkorvegc>
wal,unku zarviadomienia o zamiarze ocicięcia dostas,1, rvody lub zarnknięcia przvłącz.a [nną|i72cl,jncgcl
otaz o rrtcjscach i sposobie udostępniarua zastępczych punktćlrv poboru xvc>dy Powia/owego insPakltltu

.ranitdrue3rl, wójta (;urmistrza, prezldcnta m_tasta) oraz odlliorcę trsług ctl rlajmnie1 tla 20 dni przed
plarrorvanvm ternrinct-ll odcięcia dostarv rvodv lub zamknięcia puvłącza [nln]i2nqyjrregcl.

Zapis umożlrrvialący 7^pl7cst^nle śrviadczetria usługi i zamknięcie ptzyłącza kanallztlcji dcszczorvej
rv przypadku, gdy ,,()dbiorLa uslug ra7ąco t?arujv warltnki Umctluy i nil ,;a/łrryslĄe /ych narlt.rień fomimo
wei.wania I)oslawcy", rrie spełnia rłrymogóv,, plarvidłorvei legislacji z powodu nicjasności
i niedopuszczalnego luzu decyzvjnego pcl stl:onic l)ostarvc1,, Przcpis l)ra\\,a micjscclrvcgcl musi bl c
precvzr,inv i czvtelnr,. 7,przeptsu porvinno blć nrozlirrł,tn ustalerric ktci, rv jakiclr okoLicznościach ijak
się porvinien zachclrvac, zcbv rlsiąqnąĆ sktrtek lvt,nikaiącv z tcgo ;lrzcpisu. Adlcsat aktr,r nic mtlzc b1,[

zaskakirł,anv treścią nie<lstrlcl-r cz,\, tez niepełnych przcpisórr,. Zakles uclrrr-ał), rvi.nicn zapcrvnić terr

satn poziom prarv i oborviązkćxv dla adresatólv znajdującvclr się rv idenNczne| sl tuacji (por. lvr,rclk
Naczcincgrl Sądu Admrnistract,incgo z (l częrrvca 1995 r., svgn. akt SA /Gd 2949 /94),

2.

3.

1.
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ZatzutI.5.

W i\ 1 1 ust. 3 l(cgr_rlanrinu ofau rv załączrriku do l{cgulamirrur okleśloncl rvatt<lść rvspółczyrrrrika
spłvlr,,u dla poszczególnvch todzajórv polvicrzchni. Wspołczynrrik tcn stan()wi element skłac]clrw

w metodol(>gii <lbiiczarlia lwsok<lści rlpłatv za r-rsług€ rv trt bie i\ 1 1 ust. 3 Regulaminu.
Skarźąca 7,ar7,uc^ rvprolvadzonemLr rozwlą7^n|u rriedopuszczalnc uproszczcnie, żastosowanlę przęz ()tgan

luzu dcct,zl,jnego i nicurvzględnienic rcali<irv z.rvtąz.anvch z opadem efekqłvnie spłvrvającvm do kanalizacii
deszczolvei. Jeż,eli za punkt lq,iścia przy ustalania rvvsokości opłary za usługQ przyjmuic się śrcdnie opad,v tc,l

trzcba mieć na trrł,adze to, 7ę na średnią rvpłvrvajĄ rórvrrież mlkro opad,v, które rv clgólc nlc spłlrvalą dcl

karralizacji dcszcz<lrvej rv zrviązku z ich odparowaniem, mikr<l retencią dachólv i irrnvch porvierzchni, na ktrire

opadl spadną.

II. Zarztlt_v w stosunku do uchwały w sprarvie wysclkości stawck opłaĘy za odprowadzanic
wód opadtlwych i rozttlptlwych do systemu kanalizacii deszczowejpozostaiącci

w posiadaniu Zarządu DróŁIVliciskich w Koninic.

ZarzutII. L

C)krcślcnie rv \\ 1 r_rst. 1 [lchrvalt,, żc rlplatę za usługi komunalne prllepiające na odpro,,vadzaniu rł,cid

opadorwclr i rclzt<lpor,v),ch do s),stcll-lu kanalizacji deszczorvcj rvprorvadza się rv zakresie systemu kanaLl,zacji

clcszczrxvcj pozos taj ącci rv posiada ntu7nrządv Dlóg Nlre j shclr.

W konsekrvcncji ptzyjctego zapisu, pclbicranic rlpłaq, za kotzvstanic z kanalizacli deszczorvej zostałcl
J7^|cznionc od posiadanta 1cj przez kclnk_rctrue oznxcz()nl prldmiot dztałalący nzr tcrcnie Nfiasta l(onina. Przy
plzyję§,m blzmicniu zaskatż<lnegcl postanclwicnia l,]chrvalv opłata nic będzic pobietana iezeli posiadaczem
całości, czy tę7, dancj części sl-stetnu kanalizacji dcszczorvej nie będzie'Zarząd l)lóg N{ieiskich rv l(oninic?

lłada Nłiasta i{onina plzyjęła nieuprarr-niorrc rvarunkowanie prlbieranie opłat za korzl,statrie
z,ul.ządzcń uż\,teczno'ci publicznej od posiadania, splalvorvania picczy nad nimr ptzez zindlłviclualiz<lrvanv
podmiot, podczas gdv t_Ichrvała rvinna odnosić się zarćlrvno do rvszystkrch fakĘ,cznvclr i poterrcjalnvch
podmiotór,v odprorvaclzzrjącl,cfi lvodv opadorvc i loztopowc do kanalizacji deszczorvei, jak też obccnych
i mogącl,ch lvr.st,ąpić rv plzl,szłości podmrotórv posiadającl,ch, spralvującvch picczę nad całością, bądź też
częścią s\,stemu micjskicj kanaltz,acjl deszczorvci . Cz,ym innl.n. jest borv-iem kwestia opłat za korzl,stanrc
z systcmu kanalizacji dcszczrllvci , a czym innl,tn krvcstia formalno pfawne€]() ptzekazanla posiadania nad
micnicm dancnlu podmiotorvt. lizależntcnia opłat od tego kto rnienie posiada jest bezprarvne. Wsz},stkie
podnrirl§, o ktćlry,6fi fit()wa rv uchrvalc rvinn1, zostać określone rv sposćlb gener:alny.

§(/ n,m mrejscu \\-,rrro przr ttlczr,ć tezę rł1,1oku Naczelnego Sądu r\dmrnistlacvjnepict z dnta
12paź,dziet:nika 200(l roku (svgn. akt: Ii OSK 1322/05), z,godnlc z, ktorą,Ze wrylędu na /o, ry rega/amin

//1łlJ,łll byt'tlkres'hne lenera/nje, beiu.rk,ł,a,uałtttł w re,gł/aruinie konkretltyh Podniotów." (Podobnie wyrok V/qlewódlkie,go

.fądtł ..1dnlilti.r/raq,fne3tl w ll|'dn-vwitl idlia 2l narca 20l9 r. sl,ąn. akt: I'III .lł1/lłla 2/19). §7 ocenre Skatżąccj
po\\ryzszc orzeczelia, pclmimo, Iz d,c>l1,ę71l tcgulaminu dostarczania rvody i odplorvadzania ściekórv, pozostaje
aktualnę rv rcaliaclr rrrniejszej spfawy. W1,)aśnierria wymaga borviem, że rvobec braku tcgulac)i ptarvnr,ch
rv zakrcsic zasad t wafunków pobielania opłat komunalnych z rytułu odptor,vadzania rvód opadowl,ch
iloztoporłłch do sieci kanalizacji dcszczorvej, a takze faktu, iz Organ w z^sk^rzonej uchrvalc odr,vołuje się
1yp1]ost do uchrvały lkdy Ntiasta I{c nina nr 442 z dnta 25 listopada 2020 roku, w uzasadnicniu któtej Organ
wpr()st rvskazujc, iż prz,v)rĘ tą uchrvałą llcgulamin ,,(.. .) oPracowan1 1ołlal na wiór obowiąry,gące.ąo w mieście Krlnjnie

relularuinu -ibiot,oue,ąo iaoJ:atręłia w wotlę i orlProuadiania ścjekóul i w .rPo.róh korłlPkksou1 regul41'e 1akres f:raul
i obrlwiąlŁów tiąiąclch na dostawc1, a.rług /o .jcst ZDM jak i Poduiolacll odProwadryfących t,iw. de,rryliwkę do ystemu

kana/iiatii dasry,rywy (. ..) ".
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ZarzutIL 2.

§ 2 ust. 1 Uchrvały okrcśIa rwsokość stau,ek opłatza usługQ komurralnąpolega;Ąca na odplorvlrdzaniu
wód opadorł"vch i loztopo\rTlch do svstemu kanalizacji dcszczorvcj pc_lzostajaccj rv posia dantu 7,arządu Dtóg
Nliejskich w l(onirue.

Ustarvodarvca rric r.vprorvadził do§,clrczas plzepisórv szczegóIrrych regulującvch zasa<l1, i rvarut.ki
pobietania opłat komunalnych z §rltr|l'-, odprorvadzania rvód opador.wch i roztoporv),ch dcl sieci kanalizacji
dcszczorve), jak i nie ustanorvił instytucjorralncgo nadzotu w t}ln zakrcsie np.: popfzcz t,<lzszęl:zęntc
kompetencji albo ustanowienic odporviedruka l)aństwowego Gospodalsrrva Wodncgo Wody Polskic.

W ry- stanie rzeczy, ()r:gan za podstarvę plawnąusralenia opłary za usługę przylął przepis art.4 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 t o gospodarce kclmunalrrcj (t.1. Dz. t I. z 2019 r., po7,. 712 zę zm.), który
stanor,vi, że 1eżcLt przepisv szczególrrc nie strnorvią inaczc1, ()l,ganf sten()viącc )cdnostek samorządu
telrytclrialnego postanawiają o rr,l,sokości ccr-r i clpłat albo o spclsobie ustalania ccn i opłat za usługt komunalnc
o charaktclzę uz,ytcczności publrczne) ortłz, zl korzystanic z cllltcktcirv i ulządzeń uzylęę7,ności publrcznej
jednostek samtxządu terTtolialnego.

Oczrłvis§m jest, żc zakres sv,,obody dccyzl,jnę; Organu jcst daleko rvrększt, rv tamach przcpisu ar:t. 4
ust. 1 Pkt. 2 usta\\,T o gospodal:ce komunalncj, rv ptltórvnaniu z svtrrac)Ą, gdv pr:zcpist. szczególnc stanr_,rvią
tnaczej, aczko]rviek swoboda ta nic ma clraraktetu absolurncg<l i takzc pcldlcga rven.frkacii sądorvej.

Wobec powyższego Skaząca poddaje ocenie Sądu zakr:es srvclbodr, ()lgarru rv ustalcniu rr,1,,sokości
starvek opłat na podstarvie aft.4 ust. 1 pkt 2 usta\\ry o gospodarcc kotnutralncj, stervia|\c z^rzgt tlaruszcnia
słusznvch interesórv Skarżąccj, ktci§,clr pr<iba oclrt:<lny zclstajc podjęta przcd Sądem.

W celu vurykazania zasadności z^rzutw naruszcnia slilsznt,clr intcrcsórv Skarżącci, należy lv picnr-szcj
kolciności pl:zywołtłc uzasadnicnie zaskalżonc) [,lclrivałr,, z ktcirego rrl,nrka crl nastęllrric:

w o-rlalnicłl lalaclL i w istotny sposób u,płynęły na lyzrost kosztów ponoszonych pżez ZDM na
u trzymanic sieci kan alizacii deszczolvci.

Wprowadzcnie stawek przedmiotowcj opłaty v proponovanci wysokości pozwala na
Pokq,cic kosztów Lltrzymania sieci kana]izacji deszczowcf ponoszonych przcz ZDM, które obecnic
finansowane są z budżetu miasta. lY praktycc prov.adzi to zatcnl do sytuacfi, w którci koszty
funkcionowania systemu kanalizacji dcszczowei są de facto finansowane przez tych mieszkańców
(Podatników), którzy nie są w ogóle do sieci kanalizacii dcszczowci przyłączcni lub którzy
zagosPodatowują wodę deszczclw4 wc własnym zakresie. Wprowadzenic stawek przcdmiotowei
opłaty wptoponowanei wysokości ptowadzi do wyeliminowania tcj niepoźądanej sytuacii."

AnaLrzu;ąc porwższc należy przede rvsz\.stkim z,auważyć, że l,uprorvadzenie w zapl:oponorvltlre;
rr,rysokoŚci starvek <>płat, z §,tułu odplorvadzaniu rv<id rlpadorrrych i r:ozttlporrrych do s\.stclr:ru kanalizacjt
deszczowcj ma pozwolrĆ na pokq,cie kosztór,v utlzymania kanallzaclt dcszcztlrvej ponoszonych przez'Zarz,ąd
Dróg NIiclslucIl rv l.tclninie.

§f<lbec braku 1ednoznacznych r,wjaśnlęń z,c strony ()rganu ccl do sposobu kalkulacjr jednostl<cxłl,c1,1
starvek opłat przyjętych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2lJchrvałf, nabaz.ie przedstarvioncgo uzasadnlenia rodzi się
pytanie, czy sta,uvki, przedc rvszystkim okteślonej rv § 2 ust. 1 pkt 2 [,]chrł,ał),, nic ustalon() ze swcgo r<-ldzaju
Zapasem r.vobec tcgo, iż pl:()ces zayvtetańa utnórv z pos7,cłcgólrrvml oclbiorcaml będzic proccsclTt
wielolctnim? Innymr słrlrv1,, 1eże1l zalviel:anie umórv ma tfvać latami to rv kclnsckrvencji, pic.-rvsi tldbiclrct,,
z któryml t7cczol1e um()\Ę,,żostaną zźlwal:te, <lpłaty będą uiszczall już cld początku obclrviązlnvania L,'chr,vały,

Podczas gdv inni będą mogli oczckirvać na s\voią kolcj latami, Nicpcrvnclść potęgujc l<irvnicż brak rvicdzl. co
do sPosobu ustalania średnicj sumv opadórv r,v l:amach metodologii clklcślania rrJlsokości opła§, za uslug€

ftlatrz Zatzut I. 3 .) .

Trrrdno rvięc zgodzić się z trvierdzcnie m, 7,c rvprorvadzenic opłat rłl,clirninujc nieptlżądaną prlcz
Organ sytuację, rv którcj k<llzl,stajĄcv z sicci kan/rtz,acjl deszczorvcj nic ponoszą opłat z teg() tltułu.
Wplor.vadzenie opłat będzie stantlrviłcl źrodło dodatkorvl,ch rvpłlłvórv dla Dostarvcy, a opła§, tc będą iataml
pobierany tylko od części odbiolcórv usługi komunalncj. Z punktu rvidzcnia Skalżąccj, btak iedrroznacztl\,ch
zasad kalkulacji srarvek opłat, rozł<-lżonc l,v czasie, sukceslłvnc pobicrarrie opłat <,id ptlszczcgólnl,c1,1
odbior:córv usługi podczas gdl, irrni także korzystają z usługi, a|c 1esz.cze nie płacą, będ;łie rv sptzcczności
z\\ryt^zoną w aft, 2 l(cinsq,tucji l{zcczvpospoLitej l)olskrej zasad,ą dcmokr:aryczncgo państr.va pfawrIcgo,
urz ccz],lvis tnia j ącego zas acly s p tarvicdliwo ś ci sp <l ł eczne j,
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Niesptarvicd]rrvc_,ść społeczną od lat pcltęguje i potęgować będzie |eszcze bań.ziej, nadet ist()tna

klvcstia sposclbu zagospodarorv\,lvania rvód dcszczovurych i oztopolwch pr7,c7, właścicicli nicktórvch
nicruclromości, zlokaLizorvanvch na tel:enie N{iasta l(onina.

Niestetv, ale rviclu rr,łaścicieLi niel:uchomości w I(oninic odprorvadza rvody opadowe i roztoporve do
kanillzacjl santtarnej. Proccdcr ten łamie rvprorvadzony w pfzepisie att, 9 ust, 1 ustarr,y o zbioror,r1,,m

z,aclpatrz,cniu w,rvodę i zbiolorłTm cldprorvadzalyu ścickólv, zakaz od;:l:otvadzania rvrid clpadorłl.cir lub
1oztopo\\,n,ch będącr,ch skutkicm opadĆlw atlnosfcrvcznrich do |<analizaclt sanitalnej.

Wiaściclelc nictuchclmclścl rriclcgalnie oclptorvadzając1, rvtldr, <lpadclrvc i foztopowe do karralizacji
sanitarne), nic tvlk<l nie są pocirylani dcl konsckrvenc)i karnvch ptzervidzianych ,"v przepisie 

^rt. 
28 ust. 4 i 4a

ww, ustawy, ale ccl gol,sza rv ogrile ,,rvypadają" z systcnlu pobretania c>ptrat za ,,deszczĆrrvkę", iak i z stlstemu

<lpłat za odpl:orvadzanie ścielrrilv.
()plat za rldpl:orvadzante rvćld dcszczclrłlrch i roztoporn,ch do kanallzacjt deszczorvej nie będą

ponosili ponicwaz nie są prz,1,|ączcnilr do kanalizac]t deszcz,orve), sk<ll:tl rvodv z opadrirv atmosfen,cznych
niclegalruc odpr:orvadzają do kanalizacii sanirarncj.

I)odatkorvvch kosztórv za odpl:orvadzcnic rvócl z opadórv atmosfellcznych do klnallzacjt sanrtarncj

takzc nie ponoszą pclniervaż ilclść ściekórv ustala się co najrr,l,że1 l:órvrrą ilości pobranej r,vodv. Jakb,v tego br,ło

mało, rvprolvadzanie rvod opaclorwch i roztoporł-vch do kanaliiz,ttc1l sanitarnej porvoduie, 7,e do

1]fzcpomporvni i clczr.szcz,alni 11.pł1,1r.a rvięccj ścickórv. 'Z lnformacji przcdstarvionych pr:zez P§fiI( - Sp. z cl.cl.
rv lir_lrrinj.e rvl,nika, zc do ocz,\,szczalni wplylva rocznie od 500.000 do 1.000.000 m3 rvód <leszczorłl,clr

t roztclpor,wclr. Stanorvi to pl:oblem ekologiczny, ale takżc ckononriczn\, ponieważ P§7il< ponosi wl,ższe
krlszty inwestvcyinc i eksplclatacl,ine, co genelujc ,"vyższe koszt1, odprorvadzania Ścieków i Skar:żąca ma pfawo
pr7,\rpus7,c7ać, że fakt rcn przekłada się na ccnę (taĘ,fę) za odprorvarlzenie ścieków.

I rv tcn sposób tcn kto rrrclegalrrie odprorvadza deszczórvkę do kanalizacji sanitalnej nie §,lko nic za trl

nic płaci, ale genetujc dodatkorve kclsz§ zlviększające kosz6, odprorvadzania Ścieków w t\,m przez Ńch,
którzr, bęclą nlusleLi jeszcze dodatkorvcl płacić za usiugQ komr,rnalną odprorvadzania rr,ód dcszczorrrych
i rclztrlporr,l.ch do kanalizacji deszczclrvcj.

ZarzutII.3.

l)rzr,jęcie rv § 4 Ljchrvałr,, że ilość odprorvaclzanvch wód opadorvych i foztopow\lch oblicza slę

rv oparciu o l{egularrun ś.uviadczcnia usług rv zakrcsic odptorvadzania rvód opaclorr,rych i roztoporrych tr)ęwch
w ()twartc lub zamkniętc svstcm), kanalizacyjne na tcrenie N{iasta l{onina pfż),ięq,, uclrrvałą lŁadv N,{rasta

Iionirra nr 412 z dnta 25 lrstopada 2020 r., podczas gdv plztięta w lłegulamrnie nretcldologia obliczania ilości
odpltlrvirdzantrclr rvóc1 opadorvl.ch i 1:oztopo\q,ch jest niezgodrra z pfawem. * 

'r,- 
zakresic Sknrząca

rv całości przr,rvołuje trvieldzenia przcdstalvione rv Zltzutach I. 2. ol:az L 3.

§ilniosek cl wstrzymanie rrykonania zaskarżonych uchwał.

l\tając lla urvadzc porvvzszcj przltoczonę'Zarzutxrr-occtlic Skalżąccj koniecznym i uzasadnionym
jest wstrzymanie wykonalności zaskarżonych Uchlvał. Skarżąca poclnosi, tżb:rak rvstrzr,mania rvvkontnil
zeskarż<lnvch L]chlval sporvoduic rvr,stąpienie truclnl,clr do odrr.róce rria skutkrjrv, a na<ltri naraz,i Skarżącą na
,/,n^c7,ną szkr;clę. Wprorvadzonv borvict-n mcchanizm ustalcnia wf,sokości t_lpłatv z tlr6|, oclprrlrvadzania rr,ócl

c,paclclrvvch or^z roztoporrrych jest nie)asrlt, i ,lpicrr się na nicprccvzvjnvch, a ryin samym niedopuszczalnrrclr
urcgulr_,rvaniacl-r. l)onolvncgo podkrcślcnia rvvtnaga, iz rvprtlrvadzone pr7,ę7, Organ pojęcie, to jest

,,cerfi,fikor,vatre r-rrządzenie potniarolve" nie zostało przez Organ w żadcn sposób zdefiniorvanc ani
dtlprccvztlrvanc, a tym samym nie sposób skclrzvstać z tei fornrv pomiaru ilości cicczv oclprorvadzanvch do
kanalizacji deszczolvc), od ktcirci za|ezna jest wvsclkość opłat1, za usług€. W konsckrvencii braku mozbrvości
skcltzvstania z faktl,cztregc., pomiaru odprorvadzanvch ciccz1:, lr,},sclkość opłan, zzr usług€ uzależ,niona będzie
od średniej sum1.opad<iw, z tvn] ze z uwngi na nieprec\-zljność C)rganu nic lviadomvm jest z iakiego clbszaru
brana będzic pod uwźlgę ta rvielkość. Porłt,ższe nar^z^ Skarzącą na konieczność ponoszcnia opłat,
rv niezasadtrej bl,ć moze w\isokości, Dalei lvskazać nalcżv na argunlcnt,\,przvtoczonc w trzasadnieniuZav,utu
lI 3., alborviem rvprowadzonc prz,ez Organ regtriacjc, prou,adzą do narusze l1la Ń,yr^zoncj w ptzepisie art. 2
I(onsntuc,i 1łzcczl,pclspoLrtej Pcllsklej zasady demclla,afi,cznego państr,va pfawnego. urzeczyrvistnrająccgo
zasadt, spralviedlirvości społeczncj. Nadto faktem jest, iż rvpt:orvaclzone puez organ regulacjc są
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niepr:ecyz1,)ne i niejasne co rv occtlic Skarżącej prorvadzi do svtuacji, rv ktcirej odbiotcv, w t},m Skatżąca, będą
rv trakcie oborviązlłvania rych aktórv prewa rrrrejscorvcgo zaskakirvant rc,lzlvtązarriami, ktcirc rvinnl, §1,{ 2 gfql
do ptzervidzcnia w przypadku \'"rlstąplenla konkrcrnych okoliczności.

\Wniosek o rozpatrzenie niniciszci skargi w icdnym postępowaniu.

W q'- miejscu Skarżąca podnosi, iż celorvi,m zabicgiem Skarżąccj iest zaskarżenic lv jcdrrl.rn piśmie
drvcich aktólv prawa micjscorvcgci. Nie bęz znaczcnia jcst borviem, iż obie zaskzrrżorrc LJchrvał1. d<lfi,czą tcj
samei matedi tzn. ptoblcnra§ki cldprorvadz,ania rvcid opadorwch i loztopowvch. W ocenle Skarżąccj lrie
sposób lozpc)znac n,clr drv<iclr spfa\\I oscillnrl, alborvienr doNczą ()ne teg() salncgo stanu fakfi.czneg(), c()

drlclatko-uvcl rvztnacnia fakt, tż Uchlvałv korespclnclują z.e sobą. Nadto, odrvołują się nalvzajcm dcl
zamics7.cz{,)nvclr rv niclr r-rregulorvań.

l)orvyzsze lv occnie Skar:żącei ptolvadzi do rvniosku, iż rv rrinicjszci sprarvic 1lomimo zaskarzęnla
du,óch L,ichrvał mamy do czynienia z jedną sprawą z zakresu administracii ptrblicznej, a tym samym
nieuzasadnionym oraz nieuprarvnionym byłoby rozdzielenia skarg i tozpatrzenie ich w odrębnych,
postępowaniach.

Termin wniesienia ninieiszei sklrrgi oraz ofata od ninieiszei skargi.

'Zg<>clr:l'e z przepisem att. 3 1i 2 pkt. 5) P.p.s.r. ..Kottlrull tl-^,,lttll/lttl,,'L,i ar/ntilti_rlracfi Pttb/itittt1 pr"4"i,rrlcĄ

.rtanowi inac1g, .łkatgę moryta uilie,ft'Jll kairlln L,itt.ril."
'1,kc>Ici zgodIlie z przcpisctrl lrrt. 1(Jl ust. l ustaw\,() sa1ll()rżąclzic grlrinrrl-nr.,KallĄ,, La7 inleru,r Praulą1,

ust. 1 o samorządzie gninnl,(stclstlrvant,m cldporvicdnio do skargi na ucl-rrr-ałę ()rgantl .gnrln),- przcpis art. 101

ust. 4 ustawv tl samorządzie gminlll,m) ,,Nż .łlwiercliu ,tię liauldilttl,,'ti tti/1lruly lub :;9ląad7euiu orluut.t ,głli4 pn

okrcś/onyrłl w ar/. 90 a,rl. /, a/llo,fele/i,łąone ak,tełl Pruwa nlie1:.rcowa3o.".

Uchrvała llady N,Iiasra liorrina nt 442 zc>srała podjęta rv clniu 25 listopada 2()20 foku, nat()nlillst
uchrvała Radt,N{iasta Konirra nr 4J6 rv dnii-r 27 sfi,cznia 202 l toku.

N{aląc na urvadze porrvższe Skarżąca podnosi, iż złożenie ninieiszei skargi nastą)iło
z dochowaniem terminu.

Wpis stalv rv rr,t,sclkości 300,00 (słorvnie: ttzy512 00/100) złorych został uiszczot,lt,zgcldnie z p\\ 2 usr.
1 pkt 3 rclzpotzącizenia lłaclv N{irrisrrórv z dnla 1(l grudrria 2003 l:r_,ku w sprarvie u".\,stlkości |)la7.

szczegółorvych zasad pobierania rvpisu \\,postęi)owrrrru przcd sądanri adnrinistracl,jnvrni @z. U, z 2()03 r,,
poz. 221,, nr 2793, z poźn. z,m.).

W q,6 stanie r7.cczy Skarzrlca rvnosi jak rv peritum niniejszcj skargl.

rządu
i,'1iesz)<aniowe..;

tr:L:łłłł
Załączńki:
1. porwierdzenię uiszczenia opła§ od skar:gl rv kwocic 300,00 zlo§.clr,
2. odpis z I(RS dla Skarżącej,
3. uchwała Rady Nliasta l(onina nr 412 z drua 25 lrstopacla 2020 rv sprarvie przvięcia l,cgulalninu

terenie Miasta l(onina §ft^z z uzasadnieniem,
uchrvała Rady N{iasta l(onina nr 4J(l z dnia 2J stycztlla 2021 rokv rv sptarvic ustalania rvysokości stawck
opłaty za odprclrvadzanic rvód opadorvl,ch i fożtopo\\rych do s1l51ęllLl |<^nalizacji deszczo,uvej pozostaiąccj
rv posiadaniu'Zarządu Drog N{icjskich rv I(oninic wraz z uzasaclnicnicm,
odpis skarg7 wt^7 z załączn:,kami,

4.

5.

Zastęglca
KonjńsHej

odprorvadzania lvód opadorr,l,clr i toztopor.r,l,ch ujętl,ch rv lub zamknięte systelnv kanalizacyjne na


