
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.110.2017 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 18 lipca 2017 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 z późn.zm.), art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2017r. poz.1289) 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Besko z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko, w części dotyczącej §1 pkt 4 w zakresie 

wyrazów: „dowód osobisty”. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Besko podjęła w/w uchwałę, która została przedłożona Wojewodzie Podkarpackiemu 

22 czerwca 2017r. 

Jako podstawę prawną uchwały powołano m.in. art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy, regulamin powinien określać 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; 

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; 
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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. 

Wskazany wyżej przepis ustawy stanowi normę bezwzględnie obowiązującą, formułującą zamknięty 

katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Organ uchwałodawczy gminy 

może dokonywać regulacji prawnych w zakresie, w jakim został do tego wyraźnie upoważniony. 

Po dokonaniu analizy przedmiotowej uchwały pod kątem zgodności z prawem, organ nadzoru uznał, 

iż uchwała w części dotyczącej §1 pkt 4 w zakresie wyrazów: „dowód osobisty”, wykracza poza 

delegację ustawową określoną w art.4 ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach. 

W §1 pkt 4 uchwały, który zmienia §4 ust.11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Besko, Rada Gminy postanowiła, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przyjmuje odpady 

nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie gminy Besko (dowód osobisty lub 

potwierdzenie złożenia deklaracji). Zdaniem organu nadzoru żadne przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa nie przewidują możliwości pozyskiwania przez organy gminy czy też punkty 

selektywnej zbiórki odpadów dokumentów potwierdzających tożsamość właścicieli nieruchomości. 

Ustawodawca nie uzależnia zaliczenia odpadów do kategorii odpadów komunalnych od przesłanki 

pochodzenia ich od właściciela danej nieruchomości. Tym samym należy uznać, że wymóg okazywania 

przez właścicieli nieruchomości dokumentów potwierdzających ich tożsamość jest pozbawione podstaw 

prawnych. Ponadto organ nadzoru zauważa, że prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich 

tożsamości mają w ramach wykonywanych zadań przedstawiciele organów państwa, które są do tego 

upoważnione przez odpowiednie ustawy. W polskim prawie nikt nie może być legitymowany bez 

uzasadnionego powodu. W ocenie organu nadzoru nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku 

okazania dokumentu potwierdzającego ich tożsamość prowadzi do naruszenia przepisów ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Mając na uwadze treść art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na 

podstawie i w granicach prawa oraz art. 94 Konstytucji stanowiącego, że organy samorządu 

terytorialnego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa 

miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, należy stwierdzić, że podstawą aktu 

normatywnego o zewnętrznym oddziaływaniu – aktu prawa miejscowego – musi być wyraźne 

upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie szczególnej. Tym samym realizacja przez organ stanowiący 

określonej normy kompetencyjnej musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu 

ustawowym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem 

wykonawczym, a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenia prawa. Zarówno w doktrynie, jak 

również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze 

kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. 

Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, 

literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych 

oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. 

Mając na uwadze powyższe wskazane naruszenia prawa, stwierdzenie nieważności uchwały 

Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Besko z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko, w części dotyczącej §1 pkt 4 w zakresie 

wyrazów: „dowód osobisty”, 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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