
         UCHWAŁA NR ……………… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

     z dnia ……………………. r. 

 

w sprawie przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania 

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

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Przekazuje się projekt zmienionego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Milanówek, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, organowi regulacyjnemu - 

Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika ze złożonej przez Prokuratora Okręgowego 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr 491/LVI/22 Rady Miasta 

Milanówka z 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek” kwestionującej załącznik do powyższej 

uchwały – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek. 

Prokuratura wnosi w skardze o stwierdzenie nieważności uchwały w części obejmującej: §4, §5 ust. 1 

– 3, §10 ust. 1 pkt 1, §10 ust. 2, §12, §13, §14, §15 ust. 1, §15 ust. 2 – 3, §21, §25 ust. 1 i 3, §29 ust. 

3. Zasadne jest przychylenie się do żądania stwierdzenia nieważności ww. przepisów i w trybie 

autokontroli, na podstawie art. 54 §3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.) zmiana uchwały nr 491/LVI/22 Rady Miasta 

Milanówka z 24 lutego 2022 r. 


