
                    

WOJEWODA ŚLĄSKI     Katowice , 2010-01-18 

NP/II/0911/7/10 

 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

 
 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                     

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XLIII/211/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, 

jakie powinni spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w części określonej               

w § 5, jako sprzecznej z przepisem z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                     

w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). 

 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Gaszowice, na sesji w dniu 10 grudnia 2009 r., przyjęła uchwałę w sprawie 

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art. 7 ust. 3a ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiący delegację do wydania aktu prawa 

miejscowego. 

Zgodnie z w/w przepisem rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie:  

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

 Uchwała określająca wyżej wymienione wymagania winna uzględniać opis wyposażenia 

technicznego niezbędnego do realizacji zadań, a w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości - również wynikające z wojewódzkiego planu 



gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których 

odpady mają być przekazywane.  

 Podkreślenia wymaga fakt, iż rada gminy zobligowana jest do określenia wymagań jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Tymczasem 

w przedmiotowej uchwale, Rada Gminy, w części określonej w § 5, nałożyła faktycznie na 

przedsiębiorcę obowiązki, które winne być realizowane już po uzyskaniu zezwolenia. Trudno 

bowiem uznać za takowe wymagania, iż przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, 

jeszcze przed uzyskaniem takiego zezwolenia zobowiązany jest : do unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 1 - 5 oraz do odzysku odpadów komunalnych            

o czym mówi ust. 2 w/w paragrafu. Działanie takie stoi w sprzeczności z delegacją wynikającą                  

z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 

Kryteria zawarte w przedmiotowej uchwale winny być bowiem obiektywne i możliwe do 

zrealizowania dla każdego przedsiębiorcy. 

Na marginesie wskazać należy, że uchwała Nr XLIII/211/09 niewątpliwie stanowi akt prawa 

miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co zostało 

ujęte w § 8 w/w uchwały, jednakże w podstawie prawnej w ogóle nie przywołano przepisów dot. 

upoważnienia ustawowego rady gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących 

na obszarze gminy oraz zasad i trybu publikacji takowych aktów prawa. 

  Z uwagi na przedstawione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej 

uchwały w zakresie § 5  jest w pełni uzasadnione i konieczne. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc 

od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  
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