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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-II.4131.379.2020 

WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

stwierdzajace nieważność uchwały Nr XX/143/2020 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 listopada 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 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części obejmującej § 2 ust. 3 uchwały 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XX/143/2020 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 listopada 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 opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w części obejmującej § 2 ust. 3 uchwały. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XX/143/2020 została doręczona organowi nadzoru w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Przedmiotową uchwałę Rada Gminy Wisznice podjęła m.in. na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

W myśl tego przepisu rada gminy określi, 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. 

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 (art. 6r ust. 3a). 

Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości 
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość 
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 
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komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa 
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych (art. 6r ust. 3b). 

Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa 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 
(art. 6r ust. 3d). 

Wydawana na podstawie powyższych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
uchwała stanowi akt prawa miejscowego i winna kompleksowo regulować materię określoną przez 
ustawodawcę. 

Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych są zbierane 
następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) papier i tektura; 

b) metal; 

c) tworzywa sztuczne; 

d) szkło; 

e) opakowania wielomateriałowe; 

f) tekstylia i odzież; 

g) odpady niebezpieczne; 

h) przeterminowane leki i chemikalia; 

i) odpady niekwalifikujące 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 igły i strzykawki; 

j) zużyte baterie i akumulatory; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

m) zużyte opony; 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów budynków 

o) popiół. 

W ocenie organu nadzoru regulacja § 2 ust. 3 uchwały jest sprzeczna z art. 6r ust. 3 i ust. 3a w zw. 
z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zapewnia 
czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności 
zapewnia selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady (pkt 5); tworzy punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych 
w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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 (pkt 6) . 

Przytoczone przepisy ustawy zobowiązują gminę do takiego zorganizowania punktu selektywnego zbierania 
odpadów, aby jego funkcjonowanie zapewniało mieszkańcom gminy możliwość pozbywania się wszystkich 
określonych w ustawie frakcji, w tym również takich odpadów jak bioodpady. 
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Postanowienia uchwały podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, muszą uwzględniać regulacje ustawy, zobowiązujące gminę do zorganizowania kompleksowego 
systemu gospodarki odpadami na jej terenie, zapewniającego mieszkańcom możliwość pozbywania się 
wszystkich określonych ustawowo rodzajów odpadów. 

Ponadto, stosownie do treści art. 6r ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w uchwale 
podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 dopuszcza się jedynie ograniczenie ilości wskazanych w tym 
przepisie frakcji odpadów komunalnych (zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych) odbieranych albo przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

W świetle powyższego w ocenie organu nadzoru pozbawiona podstaw prawnych jest regulacja uchwały, 
według której tylko niektóre z frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce są 
przyjmowane bezpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Całkowite pominięcie w § 2 ust. 3 uchwały frakcji odpadów: „bioodpady” stanowi istotne naruszenie 
wskazanych wyżej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/143/2020 we wskazanym zakresie jest 
uzasadnione. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

   

   

WOJEWODA LUBELSKI 
 
 

Lech Sprawka 

Otrzymują: 

1) Wójt Gminy Wisznice 

2) Przewodniczący Rady Gminy Wisznice
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