
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.256.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

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

z 2020 r., poz. 713), stwierdzam nieważność uchwały Nr XV/181/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 

4 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych 

odpadów. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, Rada Miejska w Suszu, działając na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6r ust. 2b, ust. 3, ust. 3a, ust. 3b i ust. 3d ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 

określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych odpadów.  

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 12 czerwca 2020 r.      

W ocenie organu nadzoru, uchwała Rady Miejskiej w Suszu w sposób rażący narusza prawo. 

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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 opinii organu nadzoru, brak 

uregulowania przez radę gminy którejkolwiek kwestii wskazanej w powyższym przepisie ustawy jest istotnym 

naruszeniem prawa, skutkującym koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały.   

   

W przedłożonej organowi nadzoru uchwale, Rada Miejska wskazała co prawda rodzaje odpadów 

przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - § 1 ust.2 uchwały, jednakże w § 

3 ust. 5 uchwały, w zakresie sposobu świadczenia usług przez gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów, tj. 

w zakresie lokalizacji, godzin otwarcia, odesłała do informacji opublikowanych na stronie internetowej Gminy 

Susz oraz umieszczonych na ulotkach z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.   

W ocenie organu nadzoru, powyższe postanowienia uchwały nie wypełniają ww. delegacji ustawowej 

w zakresie wskazania sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Należy podkreślić, iż podejmując akt prawa miejscowego, jakim niewątpliwie jest kwestionowana uchwała, 

organ stanowiący musi ściśle uwzględniać postanowienia zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady 

narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym, a ustawą, co z reguły stanowi istotne 

naruszenie prawa. Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego określonego przez ustawodawcę do uregulowania 

przez gminę skutkuje ułomnością uchwały w stopniu znamionującym istotne naruszenie prawa i w efekcie 

uzasadniającym konieczność stwierdzenia nieważności takiego "niezupełnego" aktu w całości.   

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2020 r.

Poz. 3081



Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięto, jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego 

otrzymania. 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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