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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.736.2020 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 154/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia  26 czerwca 2020  r. w sprawie 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych   na terenie 
Gminy Kalety, w całości, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 w zw. 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) – dalej jako: „ustawa”.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Kaletach przyjęła uchwałę  Nr 
154/XVIII/2020 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych   na terenie Gminy Kalety, dalej jako "uchwała".

W przekonaniu organu nadzoru uchwała ta jest niezgodna z prawem. 
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Z kolei z art. 4 ust. 2 ustawy wynika, że regulamin określa wymagania w zakresie m.in.:
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) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

Postanowienia dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz bioodpady, selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp 
dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie określonych odpadów 
komunalnych, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych muszą być 
obligatoryjnie uregulowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Podobnie w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy w szczególności muszą być 
uregulowane: częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zarówno 
regulamin, jak i uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy powinny zawierać spójne 
regulacje (tak: Agata Kosieradzka – Federczyk, Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, LEX 2014, jak również 
rozstrzygnięcie nadzorcze nr 29/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013 
roku, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013 roku, 
poz. 690). Tym samym uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów (na podstawie przepisu art. 6r ust. 3 ustawy) nie może być podejmowana w oderwaniu od 
uregulowań regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który to warunkuje 
legalność ww. uchwały. 

Uchwała podejmowana na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy nie może być podejmowana w 
oderwaniu od uregulowań regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który to 
warunkuje legalność ww. uchwały. Tymczasem w stosunku do 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 zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze 
Nr NPII.4131.1.735.2020. Tym samym z obrotu prawnego wyeliminowana została uchwała 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety. Powyższą uchwałą 
Rada Miejska dostosowała regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do zmienionych 
art. 9 ust. 1 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 weszła w życie 
6 września 2019 roku przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, 
że na terenie Gminy Kalety będzie obowiązywał dotychczasowy regulamin utrzymania czystości 
i porządku nieuwzględniający zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. W tej sytuacji 
pozostawienie w obrocie prawnym przedmiotowej uchwały powodowałoby brak spójności ww. 



 

 

Id: 22CCFD2C-32C4-4606-847B-2E24DE107B16

uchwały z obowiązującym na terenie Gminy Kalety regulaminem. Dlatego też stwierdzenie 
nieważności przedmiotowej uchwały – której byt prawny uzależniony jest od legalności regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety - w całości należy uznać za uzasadnione 
i konieczne.

Niezależnie od powyższego za modyfikację ustawową należy uznać wprowadzenie w § 4 ust. 
1 pkt 12 uchwały frakcji "odpady budowlane i rozbiórkowe z podziałem na - gruz, - 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. 

Organ nadzoru również wskazuje, że w przedmiotowej uchwale Rada posłużyła się nazwą 
frakcji opakowania wielomateriałowe zebrane łącznie. Tymczasem ustawowa nazwa przedmiotowej 
frakcji to odpady opakowaniowe wielomateriałowe (tak art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy). W 
przedmiotowej uchwale Rada posługuje się również 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. 

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 gminny stanowi, iż uchwała lub zarządzenie 
organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości 
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 
154/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia  26 czerwca 2020  r. w sprawie sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych   na terenie Gminy Kalety - 
w całości, należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Pouczenie:
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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

imię i nazwisko osoby podpisującej
funkcja osoby podpisującej


		2020-07-31T12:00:00+0000
	Krzysztof Nowak




