
UCHWAŁA NR XXVIII/126/2013 

RADY GMINY CIELĄDZ 
z dnia 28 stycznia 2013 roku  

 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy                  
Cielądz wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Rawie Mazowieckiej  
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,            

z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, 

Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 

117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 roku, poz. 

567) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 i 1101) Rada Gminy              
Cielądz uchwala, co następuje: 
 
§ 1.1. Rada Gminy Cielądz wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                    

w Łodzi odpowiedź na skargę wniesioną w dniu 4 stycznia 2013 r. – przez Prokuratora 

Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na uchwałę Nr XII/75/99 Rady Gminy Cielądz              

z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wiejskich 

wodociągów zbiorowych na terenie Gminy Cielądz. 

2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Cielądz, 

zobowiązując go do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Załącznik 

do uchwały Nr XXVIII/126/2013 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Łodzi 
 

 
Skarżący:   Prokurator Rejonowy  

   w Rawie Mazowieckiej 

   ul. Kościuszki 17 

   96-200 Rawa Mazowiecka 

 

Strona przeciwna:  Rada Gminy  

Cielądz 

         96-214 Cielądz 
Odpowiedź na skargę 

 

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo                      

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późń. zm) 

oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.                 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżń. zm) Rada Gminy Cielądz przekazuje wraz                           

z niniejszą odpowiedzią skargę z dnia 31 grudnia 2012 r. wniesioną przez Prokuratora 

Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na uchwałę Nr XII/75/99r. Rady Gminy Cielądz          

z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wiejskich 

wodociągów zbiorowych na terenie Gminy Cielądz,  

wnosząc o :  

1) oddalenie skargi, 

2) zasądzenie od skarżącego na rzecz organu kosztów postępowania. 

 
Uzasadnienie 

 
W dniu 4 stycznia 2013 r. skarżący Prokurator Rejonowy w Rawie Mazowieckiej 

skierował za pośrednictwem Rady Gminy Cielądz skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr XII/75/99 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 

grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wiejskich wodociągów 

zbiorowych na terenie Gminy Cielądz, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. 

Rada Gminy wnosi o oddalenie skargi. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych stanowi, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jedno z zadań 

własnych gminy.  

Ograniczone środki finansowe gmin na realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz 

aktywność mieszkańców gmin zmierzająca do poprawy standardów życia spowodowały, 

że powszechnie stosowaną przez gminy praktyką było podejmowanie uchwał w sprawie 

lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i tworzenie tzw. Społecznych Komitetów Budowy,  



w ramach których inicjowano realizację niektórych inwestycji wspólnie z gminą. 

Dotyczyło to m. in. budowy urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Rada Gminy 

Cielądz podjęła taką uchwałę w dniu 28 grudnia 1999 r. Na jej podstawie Gmina 

realizowała m. in. budowę obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych łącznie z 

podłączeniami do sieci i wodomierzem, co nie stanowiło obowiązku Gminy, ale osób 

ubiegających się o przyłączenie nieruchomości do sieci.  

Finansowanie gminnej inwestycji wodociągowej odbywało się w takiej sytuacji po części 

z budżetu Gminy, po części zaś przy udziale środków mieszkańców. Wpłaty 

mieszkańców gminy przeznaczone były na sfinansowanie przyłączy wodociągowych tj. 

odcinków przewodu łączącego wewnętrzną sieć wodociągową w nieruchomości 

odbiorcy usług z siecią wodociągową. Fakt wpłaty był całkowicie dobrowolny. 

Mieszkańcom Gminy pozostawiono zupełną swobodę wyboru sposobu realizacji 

przyłączy z własnych nieruchomości do sieci wodociągowej własnym staraniem i na 

własny rachunek bądź też zlecenie tych czynności Gminie. 

Mieszkańcy sołectw Gminy Cielądz na zebraniach wiejskich wyrażali wolę powierzania 

realizacji indywidualnych przyłączy wodociągowych Gminie za pośrednictwem 

wykonawców realizujących gminną sieć wodociągową. Deklarowali równocześnie swój 

udział w postaci środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji przyłączy 

wodociągowych od sieci głównej do wodomierza w swych budynkach. Wskazane wyżej 

uwarunkowania spowodowały zamieszczenie w § 7 ust. 3 regulaminu opłat dotyczących 

wykonania przyłącza. 

Wniosek o oddalenie skargi jest więc uzasadniony. 

 
 
 
W załączeniu: 

 

1. odpis odpowiedzi na skargę; 

2. akta sprawy. 

  

 


