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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/53/11

Katowice, dnia 15 kwietnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr 42/V/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Żory, w części określonej w § 
1 ust. 2, jako sprzecznej z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

Uzasadnienie 

Podczas sesji w dniu 24 lutego 2011 roku Rada Miasta Żory podjęła uchwałę w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Żory. 

Przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z treścią wskazanej delegacji „rada gminy określa, 
w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa 
w ust. 1”. Cytowana delegacja ustanawia kompetencję dla organu stanowiącego do podjęcia aktu w formie 
uchwały, w której nastąpi ustalenie górnych stawek opłat, jakie zobowiązane będą ponosić osoby będące 
właścicielami nieruchomości za usługi, o których mowa jest w ust. 1 art. 6 ustawy. Usługi, za które pobierane będą 
opłaty ustawodawca wskazuje w art. 6 ust. 1 i w myśl tego przepis usługami tymi będą świadczenia w zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Prawodawca ustanowił także na rzecz rady gminy możliwość modyfikacji górnych stawek opłat ustalonych 
w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy. Podstawa dla takich działań zawarta jest w art. 6 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym 
„rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny”. 

Organ stanowiący zgodnie z delegacją ustalił górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości nieprowadzących selektywnej zbiórki odpadów oraz dla właścicieli taką selektywną zbiórkę 
odpadów prowadzących, a także zostały określone górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych. 

W ocenie organu nadzoru przekroczenie delegacji ustawowej stanowi § 1 ust. 2 uchwały, zgodnie z którym 
„przez właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów, w rozumieniu niniejszej uchwały, 
należy rozumieć właścicieli nieruchomości, którzy zbierają i przekazują w sposób selektywny co najmniej 25% 
objętości oddawanych odpadów komunalnych”. 

Tym samym uchwałę nr 42/V/2011 Rady Miasta Żory z dnia 24 lutego 2011 r., ze względu na wyżej opisane 
nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, w części dotyczącej § 1 ust. 2, co czyni stwierdzenie jej nieważności 
odnośnie wskazanej części w pełni uzasadnionym i koniecznym. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

Otrzymują: 
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1) Rada Miasta Żory 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 
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Stanisław Dąbrowa


