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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.735.2020 Katowice, dnia 31 lipca 2020 r.

Rada Miejska w Kaletach

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr 153/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia  26 czerwca 2020  r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety, w całości, jako sprzecznej 
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), dalej, jako „ustawa” w związku z art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej 
jako „Konstytucja RP”. 

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Miejska  Kaletach 
uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety, stanowiący załącznik 
do uchwały. Jako podstawę prawną uchwały Rada Miejska wskazała przepisy art. 4 ustawy oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

W toku wszczętego postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdza, że ww. uchwała 
podjęta została z istotnym naruszeniem prawa. 

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy – 1. Rada 
gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem 
prawa miejscowego. 
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
dotyczące: 
1) wymagań w zakresie: 
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, 
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 
gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, 
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 
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się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 
2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
4) (uchylony); 
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku; 
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach; 
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 
2a. Rada gminy może w regulaminie: 
1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż 
wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania tych 
odpadów; 
2) postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne; 
3) określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące; 
4) określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub 
w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady; 
5) określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są 
zbierane w sposób selektywny. 
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Należy podnieść, iż przyznane organowi stanowiącemu gminy kompetencje ograniczone 
zostały do ustalenia w tymże regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy w zakresie ściśle określonym. Katalog spraw, w zakresie których ustawodawca 
upoważnił radę gminy do określenia szczegółowych zasad postępowania jest bowiem zamknięty 
i rada gminy może dokonywać regulacji prawnych tylko w takim zakresie, w jakim została do tego 
upoważniona (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt 
II OSK 2012/12, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Regulamin stanowi akt 
prawa miejscowego, więc winien on kompleksowo regulować zawartą w nim materię. Przyjmuje się, 
iż rada gminy winna ująć w regulaminie uchwalanym na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy wszystkie 
kwestie wskazane w tym przepisie, a brak któregoś z wyszczególnionych w nim elementów skutkuje 
istotnym naruszeniem prawa (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Gl 531/07, wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bd 845/06, wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt II OSK 654/14, wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 
687/18, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). 

W treści art. 7 Konstytucji RP wskazano, że organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa. Wskazany powyżej przepis Konstytucji RP stanowi jedną z podstawowych 
zasad działania organów administracji publicznej czyli zasadę praworządności. Z konstytucyjnej 
zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP) wynika, że zadania i kompetencje, sposób ich 
wykonania oraz więzi między podmiotami administracji publicznej są uregulowane prawnie. Organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługujące mu kompetencje powinien 
ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Przekroczenie kompetencji 
lub jej niewypełnienie przez Radę Gminy przy podejmowaniu ww. uchwały powinno być traktowane 
jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały w zakresie, w którym przekroczono 
przyznane kompetencje. Powyższe stanowisko organu nadzoru, potwierdza uzasadnienie wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r. (sygn. akt 
I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym 
stwierdzono, iż opierając się̨ na konstrukcji wad powodujących nieważność można wskazać rodzaje 
naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu 
gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania 
uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa 
materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę̨ podejmowania 
uchwał. 

Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała nie wypełnia dyspozycji 
przepisu art. 4 ust. 2 ustawy, gdyż nie zawiera minimum postanowień, które zgodnie z zapisem 
ustawowym powinno się uwzględnić przy ustalaniu szczegółowych zasad utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy. 

W ocenie organu nadzoru przyjęty regulamin nie formułuje prawidłowo również wymagań 
obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, do czego obliguje art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy, zgodnie z którym 
regulamin określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 
obejmujące uprzątanie błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 
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do użytku publicznego. Do materii tej odnosi się jedynie § 6 ust. 1 regulaminu. W § 6 ust. 1 
regulaminu Rada postanowiła, iż Uprzątnięcia bez zbędnej zwłoki błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych 
wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce 
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co 
najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym środki użyte do tych celów należy usunąć 
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Należy zauważyć, iż w § 6 ust. 1 
regulaminu Rada określiła, że śnieg i lód mają być odgarnięte i spryzmowane, zaś nie odniosła tego 
obowiązku do błota i innych zanieczyszczeń. Organ stanowiący w sposób nieuprawniony ograniczył 
więc sposób uprzątnięcia wyłącznie do śniegu i lodu. Pominięcie w omawianej regulacji sposobu 
uprzątania błota i innych zanieczyszczeń jest istotnym naruszeniem prawa. Pozbawiona ww. 
elementów uchwała jest aktem niekompletnym i niespełniającym wymogów, jakie stawia przed nim 
upoważnienie ustawowe. Co więcej, w przepisie tym zostało określone miejsce gromadzenia 
uprzątniętego śniegu i lodu (nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów), podczas gdy 
art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy zezwala radzie gminy na szczegółowe określenie zasad uprzątania 
błota, śniegu lodu i zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, nie zaś 
regulowania sposobu i miejsca ich gromadzenia (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
siedziba w Gliwicach z dnia 9 lipca 2014 roku, sygn. akt: II SA/Gl 258/14, Legalis nr: 1059059). 
Zaznaczyć również należy, iż Rada na podstawie na art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy nie była 
upoważniona do nałożenia na właściciela nieruchomości obowiązku podjęcia „działań usuwających 
lub co najmniej ograniczających śliskość nieruchomości”. Zakres przekazany przez ustawodawcę do 
uregulowania przez Radę Miejską obejmuje jedynie obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Zdaniem organu 
nadzoru, na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy Rada nie została 
upoważniona również do regulowania kwestii związanej z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości 
zimowej na drogach publicznych. Również regulacja § 6 ust. 2 regulaminu stanowiąca o usunięciu 
niezwłocznie sopli i nawisów śnieżno – lodowych z dachów budynków i innych miejsc znajdujących 
się nad częścią nieruchomości służących do użytku publicznego, które stanowią zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi wykracza poza delegację ustawową. 

Konkludując, Rada Miejska w przepisie § 6 regulaminu nie uregulowała prawidłowo 
wymagań w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, co stanowi istotne naruszenie prawa.
Powyższe nieprawidłowości powodują, iż Rada Miejska nie wyczerpała prawidłowo delegacji 
ustawowej z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy.

W powyżej wskazanej regulacji uchwały nie określono szczegółowych zasad napraw 
pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi. Z powyższego przepisu nie wynika, w 
jaki sposób właściciel nieruchomości powinien realizować wyżej wskazany obowiązek. Posłużenie 
się przez Radę w § 7 ust. 2 pkt 1 regulaminu niedookreślonym zwrotem niestwarzające uciążliwości 
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich powoduje niejasność przepisów uchwały. Wobec takiego 
sformułowania nie sposób bowiem stwierdzić, jakie konkretne sytuacje – będą nacechowane ww. 
uciążliwością, a które nie. Należy zauważyć, że pojęcie „uciążliwość” jest pojęciem subiektywnym i 
dla różnych odbiorców powyższych norm prawnych może mieć różne znaczenie. W związku z 
powyższym wskazane wyżej przepisy uchwały w zakresie, w jakim posługują się tym pojęciem, 
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istotnie naruszają prawo, to jest art. 2 Konstytucji RP. W związku z tym uznać należy, że Rada 
Miejska nieprawidłowo zrealizowała delegację ustawową z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy.

W ocenie organu nadzoru za modyfikację ustawową należy uznać wprowadzenie w 
przedmiotowym regulaminie frakcji "odpady budowlane i rozbiórkowe z podziałem na - gruz, - papę, 
- materiały izolacyjne, - pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe". Rada może (na mocy art. 4 ust. 
2a ustawy) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
innych niż wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy oraz określić wymagania w zakresie 
selektywnego zbierania tych odpadów, jak również postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących 
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie 
od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jednakże te podstawowe frakcje określone 
już przez ustawodawcę w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy powinny zostać niezmienione. Zatem, z przyczyn 
podanych wyżej, brak jest podstaw do dokonania podziału wskazanej frakcji odpadów komunalnych. 
Działanie takie ocenić należy jako działanie naruszające prawo w sposób istotny. Nie można również 
ograniczyć możliwości pozbywania się niektórych odpadów wskazanych enumeratywnie, 
wchodzących w skład frakcji, jak tego dokonała Rada Miejska w § 13 ust. 6 regulaminu. 
Ustawodawca przewidział jedynie możliwość ograniczenia w odrębnej uchwale ilości odbieranych 
odpadów ze wskazanych frakcji (zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych) - art. 6r ust. 3a ustawy, jednak bez możliwości wydzielenia z frakcji 
poszczególnych kategorii odpadów, które nie będą odbierane bądź przyjmowane przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów. Również takie działanie stanowi rażące naruszenie prawa.

Zdaniem organu nadzoru w przedmiotowym regulaminie Rada Miejska nie określiła 
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
a zatem nie wypełniła delegacji ustawowej z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska nie wypełniła również delegacji ustawowej z art. 4 
ust. 2 pkt 2a ustawy, bowiem nie określiła szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy dotyczących utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów. Wskazać należy, że analizowany przepis ustawy dodany został na mocy 
nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która to nowelizacja 
rozszerzyła zakres przedmiotowy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
o elementy dotyczące zasad utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów. 

W Regulaminie nie określono również warunków utrzymania pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, czym nie wypełniono delegacji z art. 4 ust. 2 pkt 2 
ustawy.

W przedmiotowym regulaminie brak również regulacji dotyczącej minimalnej pojemności 
pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości (art. 4 ut. 2 pkt 2 ustawy) w zakresie odpadów komunalnych segregowanych. W § 8 
ust. 4 regulaminu Rada Miejska przewidziała bowiem minimalną pojemność pojemników na odpady 
zmieszane dla nieruchomości zamieszkałych (pkt 1-4)  jak i niezamieszkałych (pkt 5 - 14), zaś w ust. 
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5 - określiła tylko sposób w jaki należy gromadzić odpady komunalne zbierane selektywnie. Brak 
jest zatem określenia minimalnej pojemności pojemników lub worków do zbierania wszystkich 
frakcji odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, co powoduje 
istotne naruszenie prawa tj. art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Organ nadzoru również wskazuje, że Rada Miejska podejmując uchwałę w przedmiocie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku, nie uwzględniła wszystkich zmian wprowadzonych ww. 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku. W regulaminie przewidziano frakcję opakowania 
wielomateriałowe zbierane łącznie (§ 3 ust. 1 lit. b Regulaminu). Tymczasem obecna nazwa 
przedmiotowej frakcji to odpady opakowaniowe wielomateriałowe (tak art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a 
ustawy). W przedmiotowych regulaminie Rada posługuje się pojęciem odpady komunalne zmieszane, 
a po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy jej przepisy nie posługują się już określeniem 
zmieszane odpady komunalne a określeniem: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

W § 8 ust. 3 pkt 4 Rada określiła kolorystykę worków lub pojemników służących do 
selektywnej zbiórki odpadów. W ocenie organu nadzoru Rada była nieuprawniona do wskazania co 
wchodzi w skład frakcji „papier”, „szkło”, „metale i tworzywa sztuczne”. Zgodnie bowiem z § 3 pkt 
1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028), dalej jako 
„rozporządzenie”, selektywnie zbiera się: 1) papier; 2) szkło; 3) metale; 4) tworzywa sztuczne; 5) 
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Z § 4 rozporządzenia 
wynika, że w skład frakcji „papier” wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury i zbiera się te odpady w pojemnikach 
koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier" (ust. 1), w skład frakcji „szkło” wchodzą odpady 
ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego 
oznaczonych napisem "Szkło"(ust. 2), w skład w skład odpadów metale i tworzywa sztuczne 
wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera 
się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne" (ust. 4). W 
związku z tym Rada nie ma uprawnienia do wskazywania co mieści się w poszczególnych frakcjach.

Wskazać należy, że § 4 regulaminu wykracza poza delegację ustawową.
W świetle powyższego niezbędne jest stwierdzenie nieważności uchwały w całości. 
Powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do kategorii istotnych 

naruszeń prawa. Za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które 
nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Istotne naruszenie prawa 
w uchwale to takie naruszenie, które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej sprzeczności 
z określonym przepisem prawnym, sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia, i wynika wprost 
z porównania treści przepisu z ocenianą regulacją, co nastąpiło w niniejszej sprawie (zob. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 
2197/16, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. 
akt II SA/Ol 859/18, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 
2019 r., sygn. akt II SA/Gd 693/18; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). 

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała lub zarządzenie 
organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości 
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lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały 
lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.

W świetle powyższego należy uznać, że stwierdzenie nieważności uchwały Nr 
153/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia  26 czerwca 2020  r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety - w całości, należy uznać za uzasadnione 
i konieczne.

Pouczenie:

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, wstrzymuje jej wykonanie 
z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc 
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Śląskiego

Krzysztof Nowak
Wydział Nadzoru Prawnego - Dyrektor Wydziału 
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