
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.164.2016 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 8 sierpnia 2016 r. 

Działając na podstawie art.85, art.86 i art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016r. poz.446), art.6r ust.2d i ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz.250) 

STWIERDZAM  NIEWAŻNOŚĆ 

§ 2. uchwały Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu 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. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Cisna została doręczona Wojewodzie Podkarpackiemu dnia  

15 lipca 2016r. Jako podstawę prawną uchwały powołano m.in. art. 16r ust 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia  

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz.250). 

W § 2 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Cisna postanowiła, iż od właściciela nieruchomości 

odbierane będą odpady komunalne w ilości 1500l rocznie od jednej zamieszkałej osoby na terenie 

nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Cisna. 

Organ nadzoru wskazuje, iż zgodnie z treścią art.6r ust.2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia 

właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym 

rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2, 

przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie 

przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. 

Zgodnie z regulacją zawartą w ww. przepisie ustawodawca zdecydował, że gmina obowiązana jest 

zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych  

w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przepis art. 6r. ust.3 ustawy upoważnia Radę do podjęcia uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego  

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. Jednocześnie, o czym 

stanowi art. 6r ust.3a. w uchwale tej dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, 

odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2016 r.
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Zdaniem organu nadzoru nie jest zatem dopuszczalne ograniczanie ilości wszystkich odbieranych przez 

gminę odpadów komunalnych w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

lecz tylko tych odpadów wymienionych w art.6r ust.3a. ustawy. Gmina zapewnia odbieranie każdej ilości 

odpadów komunalnych, może ograniczyć wyłącznie ilość odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów 

wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

Mając na uwadze powyższe wskazane naruszenia prawa, stwierdzenie nieważności § 2 niniejszej uchwały 

należy uznać za uzasadnione i konieczne. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od 

dnia jego doręczenia. 

  

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU 

 

 

Marcin Zaborniak 
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