
 

 

  

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.125.2021 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr 186/XXII/2020  Rady Miejskiej w Kaletach z dnia  23 grudnia 2020  r. w sprawie 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Kalety, w całości, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), dalej jako ustawa.  

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 23 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Kaletach przyjęła uchwałę Nr 186/XXII/2020 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Kalety. W podstawie prawnej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 

oraz art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, a także art. 6r ust. 3 - 3d ustawy.  

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 30 grudnia 2020 r. 

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru uznał, iż uchwała jest niezgodna 

z prawem.  

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy 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. Z kolei z art. 4 ust. 2 ustawy wynika, że regulamin określa 

wymagania w zakresie m.in.: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 

gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, 

odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

odpadów tekstyliów i odzieży, 
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c) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

Postanowienia dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego 

co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpady, selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 

gminy, które zapewniają przyjmowanie określonych odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu 

pozbywania się odpadów komunalnych muszą być obligatoryjnie uregulowane w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy. Podobnie w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy 

w szczególności muszą być uregulowane: częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Należy podkreślić, że zarówno regulamin, jak i uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy 

powinny zawierać spójne regulacje (tak: Agata Kosieradzka-Federczyk, Uchwała 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, LEX 2014). Tym samym uchwała w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (na podstawie przepisu art. 6r ust. 3 ustawy) 

nie może być podejmowana w oderwaniu od uregulowań regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, który to warunkuje legalność ww. uchwały. 

Organ nadzoru podkreśla, iż w stosunku do uchwały Nr 185/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety 

zostało wszczęte postępowanie nadzorcze Nr NPII.4131.1.113.2021,w wyniku którego stwierdzono 

nieważność ww. uchwały w całości. W związku z tym, z obrotu prawnego zostanie wyeliminowana uchwała 

w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku, z którą powiązana jest badana uchwała. W tej 

sytuacji pozostawienie w obrocie prawnym uchwały Nr 186/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Kalety powodowałoby brak spójności przedmiotowej uchwały 

z obowiązującym na terenie Gminy Kalety regulaminem.  

Ponadto w § 7 uchwały Rada postanowiła o utracie mocy uchwały Nr 141/XVIII/2016 Rady 

Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 3562). 

Z kolei na mocy § 8 uchwały traci moc uchwała Nr 147/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 

22 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 141/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 

2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4903). Natomiast § 9 uchwały stanowi, iż traci moc 

uchwała Nr 124/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę 

Nr 141/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 poz. 952). 

W ocenie organu nadzoru, uchwała mogła jedynie stanowić o utracie mocy pierwszej uchwały 

(uchwały zmienianej).  Uchylenie bowiem uchwał nowelizujących wcześniejsze akty jest bezprzedmiotowe. 

Należy podkreślić, iż zmian w obowiązującym stanie prawnym dokonuje się w ten sposób, że zmienia się 

tekst uchwały obowiązujący w dniu wejścia w życie przepisów zmieniających. Jeśli pierwotnie przyjęty 

tekst uchwały był zmieniany - wówczas zmienić należy taką wersję aktu, która uwzględnia wprowadzone 

wcześniej zmiany. Zawsze jednak nowelizacja uchwały powinna odnosić się do uchwały podjętej w danej 

sprawie. Przepisy zmieniające mają bowiem charakter czynności konwencjonalnej, której normatywny 

skutek „konsumuje się” (wyczerpuje się) w momencie ich wejścia w życie. Zmiana przepisów 

wprowadzonych uchwałą nowelizującą możliwa jest zatem tylko poprzez zmianę przepisów, zawartych 

w uchwale pierwotnej. 

Zgodnie z § 141 i § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r., poz. 283), zarówno do uchwał 

i zarządzeń będących prawem wewnętrznym, jak i do aktów prawa miejscowego (a więc do aktów 

normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego) stosuje się odpowiednio 
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zasady wyrażone w dziale II. Na podstawie powyższego odesłania do przedmiotowej uchwały znajduje 

zastosowanie § 90 Zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z nim, zmienia się zawsze pierwotny tekst 

ustawy, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany - tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tekst jednolity ustawy, 

zmienia się ten tekst, a w przypadku gdy wprowadzono zmiany do tekstu jednolitego - zmieniony tekst 

jednolity. Ponadto w § 91 Zasad techniki prawodawczej przyjęto zasadę, że nie nowelizuje się przepisów 

zmieniających inną ustawę (ust. 1). Jeżeli jest to konieczne dla wyeliminowania rażącego błędu 

w przepisach zmieniających ogłoszonej ustawy, można wyjątkowo znowelizować te przepisy w okresie ich 

vacatio legis (ust. 2). Nowelizację przepisów zmieniających, o której mowa w ust. 2, wprowadza się w życie 

najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy zmienianej (ust. 3).  

Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 186/XXII/2020 Rady Miejskiej 

w Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety - w całości, należy uznać za uzasadnione i konieczne. 

Pouczenie 

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

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. 

 

z up. Wojewody Śląskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 

 

Krzysztof Nowak 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 774


		2021-02-01T12:53:41+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




