
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.76.2016.16 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 marca 2016 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 

r., poz. 1515 ze zm.) 

 

orzekam: 

nieważność Uchwały Nr 296 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 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 - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

 

Uzasadnienie  

Uchwała Rady Miasta Konina Nr 296 została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 

41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze 

zm.) oraz art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 

Uchwałę doręczono organowi nadzoru w dniu 4 marca 2016 r. 

Dokonując oceny legalności przedłożonej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje: 

Na sesji w dniu 24 lutego 2016 r. Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 

571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 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. 

Podstawę prawną uchwały stanowił art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o trzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Organ nadzoru zwraca uwagę, iż z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 

r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2015 r., poz. 87), z wyjątkiem jej art. 1 pkt 20 i pkt 21 lit. b, art. 6 i art. 7, które weszły w życie po upływie 3 

miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 18 kwietnia 2015 r. 

W obecnym stanie prawnym uchwała wydawana na podstawie art. 6r ust. 3 ww. ustawy winna 

uwzględniać wytyczne wynikające z art. 6r ust. 3a, 3b i 3d, a jej projekt podlega zaopiniowaniu zgodnie z 

art. 6r ust. 3c. 
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Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej uchwały 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. 

Ponadto w myśl art. 6r ust. 3d ww. ustawy 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. 

Z kolei z treści art. 6r ust. 3c tej samej ustawy wynika, że projekt uchwały, o której mowa w ust. 3, 

podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości 

odbierania odpadów komunalnych. 

Zatem, jak wynika z przywołanych wyżej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 tejże ustawy, muszą obowiązkowo znaleźć 

się trzy elementy: 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) 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. 

Określenie powyższych kwestii stanowi niezbędne minimum, które musi zostać uregulowane w 

przedmiotowej uchwale. Brak któregokolwiek z nich oznacza niewypełnienie przez radę zakresu 

regulacji określonej w upoważnieniu ustawowym, co skutkuje istotnym naruszeniem prawa i 

koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały. 

Odnosząc powyższe do uchwały Nr 296 Rady Miasta Konina, stwierdzić należy, że Rada nie 

wypełniła ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 6r ust. 3 w zw. z art. 6r ust. 3d ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nie określiła trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

Użyty przez ustawodawcę w art. 6r ust. 3d ustawy zwrot: „uchwała, o której mowa w ust. 3, określa 

także (...)" nie przewiduje żadnej swobody co do możliwości odstąpienia od uregulowania wskazanych 

w ustawie kwestii w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

Rada obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia, udzielonego jej przez ustawodawcę, a jego 

niewyczerpanie skutkuje istotnym naruszeniem prawa. 

Zatem w celu pełnej realizacji upoważnienia ustawowego Rada Miasta Konina winna określić 

w podejmowanej uchwale 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. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż Uchwała Nr 296 Rady Miasta Konina z dnia 24 

lutego 2016 r. została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej 

nieważności – w całości – uzasadnionym i koniecznym. 

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji. 

 

Pouczenie: 
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Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

            

      Wojewoda Wielkopolski 

       (-) Zbigniew Hoffmann 
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