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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

PN.0911-26/10 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 4 lutego 2010 r. 

 
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.), stwierdzam nieważność § 3 uchwały Nr XLIII/296/2009 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 
2009 r., w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

 
Uzasadnienie 

 
Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy w Miłakowie działając na podstawie art. 6 ust. 2 i 4  ustawy z dnia  

13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, ustaliła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

Zdaniem organu nadzoru zapis uchwały wskazany w sentencji przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego, w sposób 
istotny narusza obwiązujące przepisy prawa. 

W § 3 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Miłakowie wskazała, iż „właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwić 
wywóz odpadów komunalnych podmiotowi realizującemu czynności na zlecenie Urzędu Miejskiego w Miłakowie”. 

Stosownie do art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określa, w drodze uchwały, 
górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych oraz w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Uwzględniając powołane przepisy w przedmiotowej uchwale, rada gminy określa 
niższe stawki, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jak również może zastosować zróżnicowane stawki w 
zależności od gęstości zaludnienia na danym terenie oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów. Brak jest jednak 
podstaw do wprowadzenia innych regulacji, niż wynika to z art. 6 ust. 2, 4 i 4a ustawy. 

Należy zatem stwierdzić, iż Rada Gminy w Miłakowie uchwalając § 3 przedmiotowej uchwały przekroczyła ustawowo 
przyznane jej kompetencje w przedmiocie ustalania górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych. Tym samym, 
uchwalając treść § 3, Rada Miejska w Miłakowie działała bez podstawy prawnej. 

Ponadto art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach  wskazuje, iż w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy określa się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Zatem zapis § 3 przedmiotowej 
uchwały odnosi się do zagadnień, które powinny być określone w uchwale dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i 
porządku, a nie w uchwale określającej górne stawki opłat za wywóz nieczystości. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie. 
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 
 

Wojewoda  
w/z 

Jan Maścianica 
Wicewojewoda 

 


