Katowice, 29 grudnia 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.672.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLVIII/274/17 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, dalej jako „uchwała” – 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 2017 r., poz. 1289), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 24 listopada 2017 r. Rada Gminy Radziechowy - Wieprz przyjęła uchwałę Nr
XLVIII/274/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. W podstawie prawnej
uchwały wskazano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 i 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Wskazana uchwała został doręczona organowi nadzoru w dniu 1 grudnia 2017 r.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż uchwała jest niezgodna z prawem.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w myśl którego rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Ustęp 2 ww. artykułu określa
natomiast enumeratywnie elementy, jakie powinien zawierać uchwalany przez radę gminy regulamin. Zgodnie
z treścią tego przepisu regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 4a ,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
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2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
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;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
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.
Wskazać należy, iż przyznane radzie gminy kompetencje do uchwalenia przedmiotowego regulaminu,
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. Podkreślić należy, iż elementy
wskazane w powyższym przepisie mają charakter wyczerpujący, nie jest zatem dopuszczalna wykładnia
rozszerzająca zastosowania tego przepisu w odniesieniu do innych kwestii, które nie zostały w nim wymienione
(por. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2012r., sygn. akt II OSK 2012/12; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
30 listopada 2006r., sygn. akt II SA/Wr 527/06; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 23 października 2007r., sygn. akt
II SA/Rz 59/07, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Ponadto, ponieważ wydawany na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy regulamin stanowi prawo miejscowe
winien on kompleksowo regulować zawartą w nim materię. W doktrynie i judykaturze 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 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 8 listopada 2007r. sygn. akt II SA/Gl 531/07, wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2006r. sygn. akt II SA/Bd 845/2006,
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl oraz Kazimierz Bandarzewski,
Paweł Chmielnicki, Bogusław Dziadkiewicz "Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"
LexisNexis Warszawa 2007, str. 155 - 156).
Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała nie wypełnia dyspozycji przepisu
art. 4 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.
Rada Gminy nie wypełniła delegacji ustawowej z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy, bowiem nie określiła
prawidłowo częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż stosownie
do treści art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie powinien określać
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szczegółowe zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych, z kolei uchwała
podejmowana na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy ma określać częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości. Przedmiotem regulacji obu uchwał są zatem dwie zupełnie odrębne kwestie; jedna
z nich będzie normowana z punktu widzenia obowiązków ciążących na właścicielu nieruchomości, druga z kolei
z punktu widzenia obowiązków Gminy. Założywszy racjonalność ustawodawcy, który nie może upoważniać
dwukrotnie do regulowania tej samej materii, stwierdzić należy, że zakresy obu upoważnień są rozłączne, tj.
nie mogą się pokrywać. Tekst prawny należy tłumaczyć w taki sposób, aby żaden z jego elementów nie okazał się
zbędny i miał rozsądną treść. Uznanie, że obie delegacje mają element wspólny podważałoby sens tych regulacji
i obalało leżący u podstaw reguł wykładni racjonalizm ustawodawcy. Prowadzi to do uznania, że w powyższym
zakresie powinny istnieć dwie odrębne regulacje, przy czym jedna z nich powinna zostać ujęta w regulaminie
utrzymania czystości i porządku podejmowanym na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, a druga w uchwale
podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy. Obie te regulacje zaś powinny być normowane w sposób
kompleksowy i przede wszystkim nie powinny być mieszane i używane zamiennie. Określenie zatem
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w Regulaminie jest nie tylko przekroczeniem delegacji
ustawowej, ale uregulowaniem materii właściwej dla innego aktu prawnego. Z uwagi na to konieczne staje się
unieważnienie postanowień zawartych w § 12 ust. 1-4 Regulaminu. W przepisach tych Rada, pomimo brzmienia
tytułu rozdziału 4: „Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego” uregulowała w rzeczywistości
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, a więc materię właściwą dla uchwały podejmowanej na
podstawie art. 6r ust. 3 ustawy. W przepisach tych - o czym mowa była wyżej – Rada Gminy określiła
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, a zatem uregulowała materię
właściwą dla aktów prawa miejscowego podejmowanych na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy. Organ nadzoru jeszcze
raz podkreśla, iż należy rozróżnić dwa pojęcia: czym innym jest bowiem częstotliwość pozbywania się odpadów
komunalnych, a czym innym częstotliwość odbierania odpadów. Owszem, kwestie pozbywania się odpadów
komunalnych i odbierania tych odpadów można, a wręcz należy ze sobą powiązać, ale nie można tych pojęć
używać zamiennie, jak to uczyniono w przedmiotowej uchwale. To są dwa różne pojęcia, normujące obowiązki
dwóch różnych podmiotów. Bowiem art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kreuje
obowiązki gminy - jej zadania publiczne względem właściciela nieruchomości. Z kolei regulamin z art. 4 ustawy
kształtuje obowiązki właściciela nieruchomości. Należy zatem uznać, że przedmiotowa uchwała jest niekompletna,
jako że nie zawiera unormowań w zakresie częstotliwości „pozbywania się” odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości, a tym samym brak w jej treści elementu obligatoryjnego w tym przedmiocie (por. wyrok WSA
w Gliwicach z dnia 15 maja 2014 r. sygn. akt II SA/Gl 1777/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych).
W dalszej kolejności należy stwierdzić, że Rada nie wypełniła delegacji ustawowej zawartej
w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy,

nie wskazała

bowiem

prawidłowo

minimalnej

pojemności

pojemników

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. W § 8 ust. 2 pkt 1 Regulaminu
Rada określiła minimalną pojemność poprzez użycie sformułowania 110 l lub 120 l - dla nieruchomości gdzie
zamieszkują nie więcej niż 3 osoby. Taki sposób regulacji nie pozwala na ustalenie minimalnej pojemności
pojemników. Ponadto, wśród postanowień zawartych w rozdziale 3 przedmiotowego regulaminu brak jest przepisu
określającego warunki rozmieszczania pojemników na drogach publicznych.
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Jednym z obligatoryjnych elementów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest
również określenie wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach (art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy). Rada gminy uprawniona jest zatem do określenia i uregulowania
zagadnień, które dotyczą utrzymywania zwierząt gospodarskich. Pierwszym z nich jest określenie wymagań
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, drugim zaś określenie
zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
Oba te zagadnienia powinny być zatem uregulowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
podejmowanym na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy. Tymczasem, w rozdziale 7 przedmiotowego Regulaminu Rada
Gminy Radziechowy - Wieprz nie uregulowała kwestii dotyczącej zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. Wskazanie "obszarów" lub "poszczególnych
nieruchomości" na których może zostać wprowadzony zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich jest
obowiązkiem rady.
Brak powyższych regulacji, stanowiących obligatoryjne elementy każdego regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminach przesądza o nieważności całej uchwały.
Poza wskazanymi powyżej naruszeniami prawa kwalifikującymi badaną uchwałę do stwierdzenia jej
nieważności w całości, Rada Gminy Radziechowy - Wieprz dopuściła się również innych naruszeń prawa.
I tak, konsekwencją unieważnienia zapisów § 12 ust. 1-4 Regulaminu jest obowiązek stwierdzenia
nieważności

§

3 ust. 8 zdanie

2 Regulaminu,

który

w swojej

treści

bezpośrednio

nawiązuje

do

zakwestionowanych zapisów § 12. Rada w przepisie tym postanowiła, że odpady te należy odbierać
z częstotliwością określoną w § 12.
Za niezgodny z prawem należy uznać również § 12 ust. 5 Regulaminu. Przepisem tym Rada wprowadziła
zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. W ocenie organu nadzoru przytoczona regulacja
nie stanowi materii regulaminu. Wprowadzenie tego rodzaju zakazu dla adresatów uchwały pozbawione jest
podstaw prawnych. Z tego też względu za niezgodne z prawem należy uznać również postanowienie zawarte w §
12 ust. 5 Regulaminu zakazujące składowania akumulatorów, świetlówek, opakowań po środkach chemicznych
oraz innych chemikaliów razem z innymi odpadami komunalnymi.
Za niezgodny z prawem należy uznać również § 12 ust. 6 i 7 Regulaminu. Przepisem tym Rada odesłała
do przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie postępowania z odpadami przemysłowymi i medycznymi
oraz pojazdami wycofanymi z eksploatacji, olejami odpadowymi oraz materiałami zawierającymi azbest. W ocenie
organu nadzoru przytoczona regulacja nie stanowi materii regulaminu. Wprowadzenie tego rodzaju nakazu dla
adresatów uchwały pozbawione jest podstaw prawnych. Z tego też względu za niezgodne z prawem należy uznać
również postanowienie zawarte w § 12 ust. 6 i 7 Regulaminu. Za niezgodny z prawem należy uznać również §
3 ust. 6 oraz § 12 ust. 8 i 9 Regulaminu. Przepisami tymi Rada wprowadziła na terenie gminy następujące zakazy:
gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wyrzucania odpadów wytworzonych na posesji do
koszy ulicznych i podrzucania odpadów do pojemników stanowiących cudzą własność (§ 3 ust. 6), spalania
odpadów komunalnych w przydomowych instalacjach centralnego ogrzewania oraz składowania ich w miejscach
do tego nieprzeznaczanych (§ 12 ust. 8) oraz zakaz przekazywania do odbioru przedsiębiorcy i do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpadów niewytworzonych na terenie Gminy (§ 12 ust. 9). Za
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niezgodne z prawem należy uznać również dalsze zakazy sformułowane przez Radę Gminy w przepisach
§ 11 ust. 1- 6 Regulaminu.
Należy wskazać, iż zakazy dotyczące postępowania z odpadami zostały uregulowane przez ustawodawcę
w przepisach ustawy o odpadach. Ustawa ta określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w
szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. O tym, że powyższe regulacje
nie powinny być zamieszczone w regulaminie wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Go 1076/12, NSA w Warszawie w wyroku
z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 2012/12, oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy z dnia
22 lutego 2011 roku, sygn. akt II SA/Bd 1484/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Za niezgodny z prawem należy uznać również § 3 ust. 9 Regulaminu. Przepisem tym Rada określiła
uprawnienia właściciela nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ocenie
organu nadzoru przytoczona regulacja nie może stanowić materii regulaminu, a tym samym wydana została poza
zakresem delegacji ustawowej wynikającej z treści art. 4 ust. 2 ustawy. Podstawę taką stanowić może natomiast
przepis art. 6r ust. 3d ustawy. I tak, w sytuacji podjęcia przez radę uchwały w oparciu o przepis art. 6r
ust. 3 ustawy, kreujący obowiązki gminy - jej zadania publiczne względem właściciela nieruchomości, organ
stanowiący zobligowany jest określić w treści tej uchwały także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Z tego też względu za niezgodne z prawem należy uznać również postanowienie zawarte w §
3 ust. 9 Regulaminu.
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy Rada została upoważniona do określenia szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczących wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego. W oparciu o ww. przepis ustawowy nie można nakazać
właścicielom nieruchomości czynności związanych uprzątaniem błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (…)
z chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości. Zakres obowiązków w tym przedmiocie wynika
bezpośrednio z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Kwestii tych nie można normować w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy. Stąd postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, we wskazanej wyżej
części, wykracza poza zakres upoważnienia z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy (por.
wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Gl 1151/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych). Tym samym unormowania uchwały w tym zakresie stanowią w istocie powtórzenie, bądź
modyfikację regulacji ustawowych, co przesądza o konieczności stwierdzenia ich nieważności.
Z kolei § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, nakładający na właścicieli nieruchomości obowiązek usuwania
niezwłocznie sopli i nawisów śnieżno - lodowych z dachów budynków i innych miejsc, stanowiących zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, wykracza poza zakres delegacji z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy. Kwestii tych nie można
normować w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu
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Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Gl 258/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych).
W § 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rada Gminy nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek wykaszania
nieruchomości, niestanowiących gruntów rolnych, minimum raz w roku, przed zakwitem i wysiewem chwastów.
Powyższy obowiązek – zdaniem organu nadzoru – nie mieści się w katalogu wymagań związanych z utrzymaniem
czystości na terenie nieruchomości (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 29 stycznia 2007 r. sygn. akt II SA/Op
650/06 w którym przyjęto, że do przekroczenia delegacji ustawowej zawartej w ww. art. 4 ust. 2 u.c.p.g. doszło
w postanowieniach regulaminu w części zobowiązującej właścicieli nieruchomości do niedopuszczania do
zachwaszczenia nieruchomości). Także w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 11.05.2011r. o sygn. II SA/Gd 244/11
stwierdzono, że ustawodawca nie upoważnił Rady do określania stanu, w jakim nieruchomość ma być
utrzymywana.

Z tego

też

względu

za

niezgodną

z prawem

należy

uznać

regulację

zawartą

w§

6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu. Dodatkowo należy wskazać, iż dbanie o estetykę nieruchomości w postaci
utrzymywania w należytym stanie zieleni na jej terenie jest indywidualną sprawą każdego z właścicieli
nieruchomości. Przepis kompetencyjny nie daje radzie gminy możliwości do nakładania w tym zakresie
jakichkolwiek obowiązków (zob. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt II SA/Rz
59/07, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2007 roku sygn. akt II SA/Wr 424/07, wyrok WSA
w Bydgoszczy z dnia 6 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Bd 611/08, Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Brak jest również podstaw do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymywania
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym miejsc zbierania i gromadzenia odpadów (§
9 ust. 4 i 5 Regulaminu). Przepis art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy upoważnia Radę Gminy do określenia w regulaminie
wyłącznie warunków rozmieszczania pojemników na opady komunalne i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym - nie zaś stanowienia w zakresie miejsc gromadzenia odpadów.
Wprowadzenie do treści przedmiotowej uchwały powyższego postanowienia oznacza rozszerzenie w sposób
nieuprawniony obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Gd 618/11,
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Przekroczeniem

ustawowej

kompetencji

przyznanej

Radzie

Gminy

jest

również

zapis

§ 9 ust. 1 pkt 1 zdanie 2 Regulaminu stanowiący, że utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego pojemników
właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Jak już wskazano wyżej,
art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy

upoważnia

Radę

Gminy

do

określenia

w regulaminie

wyłącznie

warunków

rozmieszczania pojemników na opady komunalne i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 obowiązek ten został ustawowo nałożony na właścicieli
nieruchomości. Alternatywnie, na mocy uchwały podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy, obowiązki te mogą
zostać przejęte przez gminę, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nie stanowi zatem materii regulaminowej stanowienie w zakresie możliwości zlecenia
przedsiębiorcy utrzymania pojemników w odpowiednim stanie. Działania takie zaistnieć mogą jedynie w sferze
cywilnoprawnej i jako takie nie mieszczą się w zakresie kompetencji uchwałodawczych Rady Gminy.
Przekroczeniem

ustawowej

kompetencji

przyznanej

Radzie

Gminy

jest

również

zapis

§

4 ust. 3 pkt 7 zdanie 2 Regulaminu stanowiący, że w worki czarne mieszkaniec jest zobowiązany zaopatrzyć się
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we własnym zakresie. Przepis art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy upoważnia Radę Gminy do określenia w regulaminie
wyłącznie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych - nie zaś stanowienia w zakresie zaopatrzenia w pojemniki
(worki).

Kwestie

wyposażenia

nieruchomości

w pojemniki

zostały

kompleksowo

unormowane

w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a tym samym nie mogą stanowić przedmiotu unormowań zawartych w Regulaminie.
Na marginesie organ nadzoru pragnie zauważyć, że obowiązkiem gminy, w sytuacji przejęcia przez gminę w trybie
art. 6r ust. 3 ustawy obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi, jest takie skalkulowanie opłat za
gospodarowanie odpadami, aby pokryły one wszystkie potrzeby związane z dostarczaniem pojemników na
zmieszane odpady komunalne.
W § 9 ust. 2 Regulaminu Rada Gminy postanowiła, iż pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien
wydzielać nieprzyjemnych zapachów. Analizując powyższy przepis należy stwierdzić, iż użyte w tym przepisie
sformułowanie opróżniony pojemnik „nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu” jest nieprecyzyjne i może
być niezrozumiałe dla przeciętnego adresata, czego skutkiem może być brak świadomości po jego stronie, jak
należy prawidłowo ten obowiązek wykonać. Zdaniem organu nadzoru, przepis prawa miejscowego musi być
sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak
powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Przytoczony fragment regulaminu
nie spełnia tego warunku.
W przepisie § 8 ust. 3 Regulaminu Rada Gminy nałożyła na właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, wytwarzający odpady i prowadzący działalność gospodarczą, kierujący placówkami
oświatowymi, zdrowia, obowiązek dostosowania pojemności pojemników do swych indywidualnych potrzeb,
biorąc pod uwagę cykl odbioru oraz miesięczne wskaźniki określone w § 8 ust. 3 pkt 1-12 Regulaminu. W ocenie
organu nadzoru powyższe regulacje nie mieszczą się w zakresie upoważnienia ustawowego określonego
w art. 4 ust. 2 ustawy. Norma kompetencyjna zawarta w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy upoważnia organ stanowiący
gminy do określenia rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu dwóch
wartości: średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników. Nakaz uwzględnienia podanych wskaźników stanowi
skierowaną do rady gminy wytyczną, która winna być zastosowana przy określaniu rodzaju i minimalnej
pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Uwzględnienie powyższych
czynników winno zatem nastąpić przed ustaleniem minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów
i określenia jej w uchwale. Przepisy uchwały nie mogą wyznaczać poziomu wytwarzania odpadów na
nieruchomościach, bowiem ustawa nie zawiera upoważnienia dla rady gminy w tym zakresie. Uchwała nie może
nakładać na właścicieli nieruchomości obowiązku uwzględnienia ustalonych normatywnie w uchwale wskaźników
nagromadzenia odpadów, jak ma to miejsce w przedmiotowej uchwale. Powinna ona określać w sposób jasny
i zrozumiały dla adresatów minimalną pojemność pojemnika na odpady komunalne, w jaki należy wyposażyć
nieruchomość (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2016r. sygn. akt II SA/Gl 177/16 II SA/Gl
177/16).
Przepisem § 14 ust. 3 Regulaminu Rada Gminy wprowadziła obowiązek zamontowania odpowiedniej
tabliczki informacyjnej na obiekcie pilnowanym przez psy. W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja wykracza
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poza upoważnienie z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym w regulaminie określa się obowiązki osób
utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Delegacja ta upoważnia radę gminy do
sformułowania jasnych i jednoznacznych, konkretnych obowiązków właścicieli zwierząt domowych zmierzających
do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami, uciążliwościami oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku. Stanowisko to potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia
7 października 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 446/15, w którym Sąd uznał, że wprowadzenie obowiązku
oznakowania tabliczką ostrzegawczą posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia

lub

życia

ludzkiego

nie mieści

się

w granicach

upoważnienia

ustawowego

wynikającego

z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za wydany z przekroczeniem delegacji
ustawowej określonej w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy, uznać należy również zapis § 14 ust. 4 Regulaminu, w którym
Rada Gminy nałożyła na posiadaczów psów obowiązek zaszczepienia przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od
dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego
szczepienia.
Należy także stwierdzić, iż poza delegacją ustawową do podjęcia przedmiotowej uchwały pozostaje przepis
§ 15 ust. 1 – 3 Regulaminu. Stanowi on w części przepis o charakterze informacyjnym, o działaniach gminy
polegających na interwencyjnym wyłapywaniu zwierząt bezdomnych i przekazaniu ich do schroniska, jak również
normuje tryb postępowania ze zwierzętami domowymi pozostawionymi bez opieki w miejscach publicznych.
Organ nadzoru stwierdza, że unormowania w zakresie zwierząt bezdomnych wkraczają w zakres odrębnego aktu –
to jest uchwały w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy, podejmowanej w oparciu o art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840). Unormowania te, uznać należy zatem za niedopuszczalne na
gruncie badanej uchwały.
Również § 18 ust. 1 - 2, zamieszczony w Rozdziale 7 Regulaminu, nie znajduje swoich podstaw
w art. 4 ust. 2 ustawy. Przepis ten wprowadza nakaz trzymania pszczół w ulach, ustawionych w odległości co
najmniej

10 m

od

wskazanych

w uchwale

obiektów.

Należy

wskazać,

że

ustawa

zgodnie

z art. 4 ust. 2 pkt 7 pozwala normować kwestie dotyczące zwierząt gospodarskich, a za takie może być uważana
jednie pszczoła miodna zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), a nie „pszczoła”, o której mowa
w kwestionowanym przepisie. Za niejasny, nieprecyzyjny, niemożliwy do weryfikacji w praktyce, należy uznać
również zapis § 18 ust. 2 Regulaminu wskazujący, że przepisy ust. 1 nie obowiązują w przypadku, gdy pszczoły
wylatujące z ula wznoszą się od początku na wysokość 3 m ponad tymi miejscami (…).
Zgodnie z wolą ustawodawcy określenie terminu i obszaru, na terenie którego przeprowadza się
deratyzację, należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Regulacja zawarta w § 19 ust. 2 Regulaminu
przekracza zakres upoważnienia z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy bowiem Rada wskazała, że deratyzację przeprowadza
się w przypadku pojawienia się gryzoni lub pogorszenia się stanu sanitarno – epidemiologicznego w porozumieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. W tym miejscu należy stwierdzić, że nie istnieją żadne
przepisy prawne pozwalające na wprowadzenie do regulaminu utrzymania czystości i porządku, postanowień
dotyczących przeprowadzenia deratyzacji w każdym przypadku uzasadnionym stanem zagrożenia sanitarnego na
terenie nieruchomości.
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Nadto wskazana norma kompetencyjna (art. 4 ust. 2 pkt 8) nie pozwala na nałożenie na podmioty prywatne
obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, jak to uczyniono w § 19 ust. 1 Regulaminu (por. wyrok WSA
w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 519/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych). Z tego też powodu za niezgodną z upoważnieniem ustawowym należy uznać również
regulację uchwały, w której Rada wskazała nie obszary i terminy, ale podmioty zobowiązane do przeprowadzenia
deratyzacji. Za niezgodne z prawem należy również uznać posłużenie się przez Radę terminem w szczególności,
użytym w § 19 ust. 3 Regulaminu. Skutkuje to otwartym katalogiem nieruchomości, na których przeprowadzona
powinna być, we wskazanych terminach, deratyzacja. Działanie takie należy uznać za sprzeczne z wolą
ustawodawcy. Za niezgodne, z przywołanym wyżej upoważnieniem ustawowym, uznać należy również posłużenie
się § 19 ust. 4 Regulaminu terminem powszechnej akcji deratyzacyjnej. Z przekroczeniem delegacji ustawowej
nałożony został również obowiązek określony w § 19 ust. 5 Regulaminu.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do
kategorii istotnych naruszeń prawa.
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 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.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XLVIII/274/17 Rady Gminy Radziechowy Wieprz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości
uzasadnionym i koniecznym.
Pouczenie:
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.
Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz

Otrzymuje:
1. Rada Gminy Radziechowy - Wieprz
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