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UCHWAŁA NR VIII/40/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/254/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 
2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie miasta i gminy Swarzędz. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) 

oraz art. 3 ust 2 pkt. 2 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z późn.zm.2) ) 

Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchyla się w całości uchwałę nr nr XLI/254/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 
2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie miasta i gminy Swarzędz. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

1) Zmiany uchwały: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. 
2) Zmiany uchwały: Dz. U. z 2007 r. Nr 147,poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, 
poz. 1578. 
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Uzasadnienie

Prokurator Rejonowy Poznań-Wilda pismem PA 67/10 z dnia 14.09.2010 wniósł 
o uchylenie przez Radę Miejską w Swarzędzu Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Swarzędz uchwalonego uchwałą nr 
XLI/254/2009 z dnia 25 maja 2009r. z powodu jej niezgodności z prawem tj. naruszenia art.3 
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz art. 74 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym, poprzez uchwalenie wskazanej uchwały bez podstawy prawnej albowiem 
kompetencje do jej uchwalenia w ramach porozumienia międzygminnego przejęła Rada 
Miasta Poznania. Wskazana wyżej uchwała należy do aktów prawa miejscowego, które 
zalicza się do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Konieczne jest stosowanie do 
nich zasad charakteryzujących proces tworzenia oraz obowiązywania systemu źródeł prawa 
powszechnie obowiązującego, przede wszystkim z uwzględnieniem zasady prymatu ustawy 
w hierarchii aktów prawnych. W dniu 26 marca 1993r zostało zawarte porozumienie 
międzygminne, którego sygnatariuszami są miasta i gminy: Czerwonak, Luboń, Mosina, 
Murowana Goślina, Poznań, Puszczykowo i Swarzędz. Przedmiotem tego porozumienia było 
powierzenie jednemu z sygnatariuszy – Miastu Poznań- określonych zadań publicznych 
wskazanych w §1 Porozumienia z dnia 26 marca 1993r a polegających na „prowadzeniu 
spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych za pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych należących do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu (zwanego w skrócie PWiK)”. 
Zawarcie porozumienia komunalnego zmieniło strukturę wykonywania zadań publicznych 
i właściwości organów, także w zakresie stosowania władczych form działania (wyrok NSA 
z 27.09.1994r, SA/Ł 1906/04 z glosą akceptującą Z. Leońskiego, OSP 3/96/52 str. 126, 128). 
Miasto Poznań przyjęło aktualnie obowiązujący Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków w drodze uchwały z dnia 13.01.2009r nr XLVIII/629/V/2009 
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 24 z 2009r pod 
poz.388. W uchwale tej w §1 jednoznacznie wskazuje się, że Regulamin określa prawa 
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na 
terenach objętych m.in. porozumieniem komunalnym z dnia 26.03.1993 zawartym pomiędzy 
Miastem Poznań miastami i gminami: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Swarzędz, Czerwonak, 
Murowana Goślina. 


