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RZE CZNIK P RA SO WY  

PROKU RAT UR Y OKRĘG O WE J  

W ŁOD ZI   

                          

 

Skuteczne skargi prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Łodzi. 

  

 
  W dniu 18 kwietnia 2013r., w następstwie skargi wniesionej przez Prokuraturę 

Rejonową w Łowiczu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził 

nieważność  UCHWAŁY  Nr XXXIII Rady Gminy w Zdunach z dnia 18 czerwca 

1998r.  w sprawie warunków przyłączenia się od sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Zduny. Uchwała ta w szczególności, bezpodstawnie zobowiązywała Zarząd Gminy do 

poboru opłaty odpowiadającej cenie 22,5 q  żyta wg wartości liczonej od podatku 

rolnego, za zezwolenie na podłączenie się do gminnej sieci wodociągowej od 

przyłącza. 

W ocenie prokuratury, nałożenie obowiązku ponoszenia tego typu opłat, za 

podłączenia do urządzeń wodociągowych, odbyło się z naruszeniem prawa. 

Nadto, wbrew obowiązującym wymogom, zaniechano opublikowania uchwały 

w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.  

 

Natomiast w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012r. WSA w Łodzi, podzielił 

zasadność skargi wniesionej przez prokuraturę łęczycką na UCHWAŁĘ Nr 297/XLIII/ 

02 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 8 października 2002r. w sprawie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Krośniewice. 

Prokurator zakwestionował par. 41 uchwały, przewidujący możliwość 

orzekania, w przypadku opisanych zachowań  - na podstawie kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia -  kary grzywny, ograniczenia wolności i nawiązki.   

Podniósł, że wprowadzenie tych regulacji było sprzeczne z prawem. 

 Sąd stwierdził nieważność par. 41,  a także  par. 37 zaskarżonej uchwały – 

przewidującego odstępstwa od obowiązku powiadomienia przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne o przerwach w dostawie wody. 

 

 Także w okresie wcześniejszym, prokuratury okręgu łódzkiego, podejmowały 

w ramach ustawowych zadań,  działania zmierzające do stwierdzenia nieważności 

uchwał organu samorządu terytorialnego.  Dotychczas, w następstwie skarg 

wniesionych przez Prokuratury Rejonowe : w Brzezinach, Łowiczu i Rawie 

Mazowieckiej - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził nieważność 7 

innych uchwał, związanych z zaopatrzeniem w wodę.  
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