
                    

WOJEWODA ŚLĄSKI      Katowice, 28 stycznia 2010 r.  

         NP/II/0911/29/10 

   

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 191/XXVIII/2009 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie  

określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i 

wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Włodowice, w części określonej w § 2  pkt 

11, 13-15 uchwały oraz § 3 pkt 7-9 uchwały,  jako sprzecznej z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz.U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008 z późn. zm.). 

 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Włodowice na sesji w dniu 15 grudnia 2009 r., przyjęła uchwałę w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i 

wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Włodowice. Podstawę do podjęcia 

przedmiotowej uchwały zawiera przepis art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

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, w zakresie pkt 1 i 2, winna 

uwzględniać 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. W opinii 

organu nadzoru  postanowienia § 2  pkt 11 i 13-15 uchwały zawierają obowiązki, które 

powinien realizować przedsiębiorca prowadzący już działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych po uzyskaniu takiego zezwolenia. Obowiązki te dotyczą m.in. 

prowadzenia ewidencji umów, ilości i rodzaju odebranych odpadów.  Podobnie 

postanowienia § 3 pkt 7-9 uchwały zawierają obowiązki, które powinien zrealizować 

przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych po uzyskaniu  zezwolenia na wywóz  takich nieczystości.  

Reasumując należy stwierdzić, że upoważnienie ustawowe ogranicza możliwość 

działania organu stanowiącego gminy wyłącznie do ustalenia, jakie są wymagania w stosunku 

do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych. Tym samym nie obejmuje kwestii związanych z 

obowiązkami tych podmiotów w trakcie realizacji zadań. W ocenie organu nadzoru, tego 

rodzaju regulacje stanowią przekroczenie zakresu ustawowego umocowania, a co za tym idzie 

pozostają w sprzeczności z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.              

 Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały, we wskazanej 

części,  należy uznać za 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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