
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P.II. 4131.2.311.2020 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 18 listopada 2020 r. 

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713z późn. zm.), art. 6r  ust. 2d, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 

STWIERDZAM  NIEWAŻNOŚĆ 

zapisu „w liczbie do 5 worków o pojemności 120 l, odbieranych każdorazowo zgodnie z harmonogramem. 

Worki z bioodpadami przekraczające wyznaczony limit będą przyjmowane nieodpłatnie po dostarczeniu ich do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”  zawartego w § 1 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr XIX/141/2020 

Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem z dnia  20 października 2020 r. w sprawie określenia 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 zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 20 października 2020 r.  Rada Miejska w Rudniku nad Sanem  podjęła uchwałę  

Nr XIX/141/2020 w sprawie określenia 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 zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 22 października 2020 r. 

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest przepis  art. 6r ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwanej dalej: "ustawą", który upoważnia radę gminy do 

określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Stosownie do brzmienia art. 6r ust. 3a ustawy w uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się 

ograniczenie ilości 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. Wskazać trzeba, że przywołany przepis ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, adresowany jest do podmiotów odbierających odpady, w tym do punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych i jedynie wobec nich daje możliwość stanowienia określonych 

obowiązków. 

 Ponadto, zgodnie z treścią  art. 6r ust. 3d  ustawy, uchwała, o której mowa w ust. 3, określa także tryb 

i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
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przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W § 1 ust. 2 pkt 6 przyjęto zapis, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

bioodpady w liczbie do 5 worków o pojemności 120 l, odbieranych każdorazowo zgodnie z harmonogramem. 

Worki z bioodpadami przekraczające wyznaczony limit będą przyjmowane nieodpłatnie po dostarczeniu ich do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przyjęcie ograniczenia w zakresie tego rodzaju odpadów 

komunalnych nie znajduje żadnego umocowania w przywołanym art. 6r ust. 3a, który nie wprowadza żadnych 

ograniczeń w zakresie  bioodpadów i odpadów zielonych. Podkreślić trzeba, że w wyniku dokonanej zmiany 

art. 6r ust. 3a  przez art. 1 pkt 17 lit. e ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1579) wprowadzanie ograniczenia 

ilościowego w tym przedmiocie było możliwe do dnia 5 września 2019 r. natomiast po wejściu przywołanej 

zamiany brak jest podstawy prawnej do wprowadzenia ograniczeń ilościowych w stosunku do bioodpadów. 

Zauważa się, że  art. 6r ust. 2d ustawy. stanowi, że 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.  

Z mocy art. 6c ust.1 ustawy gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.  Z kolei stosownie do brzmienia 

art. 3 ust. 2 pkt 6 gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co 

najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja przewidziana w art. 3 ust. 2c  ustawy, gdzie gmina może 

nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli 

w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych odpadów 

z miejsca ich wytwarzania. 

W świetle powyższego  organ uchwałodawczy w przyjętej uchwale nie mógł wprowadzić  ograniczenia 

ilościowego co do bioodpadów odbieranych  bezpośrednio od właścicieli  nieruchomości zamieszkały 

albowiem nie posiada w tym zakresie delegacji ustawowej i wprowadzone ograniczenie narusza przywołane 

regulacje ustawowe w sposób istotny. 

Mając na względzie przedstawioną w niniejszym rozstrzygnięciu argumentację, stwierdzenie nieważności 

wskazanych postanowień uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie,  

ul. Kraszewskiego 4A, w terminie 30 dni od jego otrzymania. 

  

 

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru 

 

 

Małgorzata Wąsacz 
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