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Poznań, dnia 18 marca 2020 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-I.4131.1.138.2020.22

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
r. poz. 506 ze zm.) 

orzekam

nieważność § 4 ust. 2 zdanie drugie i trzecie uchwały nr XXI/155/2020 Rady Gminy Gniezno 
z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia 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

W dniu 14 lutego 2020 r. Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę nr XXI/155/2020 w sprawie 
określenia 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, 
zwaną dalej "uchwałą".

Uchwałę podjęto na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 lutego 2020 r. 
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził 

co następuje:
Podstawą prawną podjęcia badanej uchwały stanowi przepis art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 
zwanej dalej "ustawą", który upoważnia radę gminy do określenia, 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 
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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. 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 (art. 6r ust. 3d). Zatem, jak wynika z przywołanych wyżej przepisów ustawy, 
w uchwale 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 przedmiotową uchwałę zakresu regulacji określonej w upoważnieniu ustawowym, co skutkuje 
istotnym naruszeniem prawa i koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały. Jednocześnie 
należy zauważyć, że choć katalog elementów, które może zawierać uchwała podjęta na podstawie 
przepisów art. 6r ust. 3 ustawy, nie jest zamknięty, to jednak przedmiotem regulacji tejże uchwały 
może być jedynie 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.

Uchwała podejmowana na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy stanowi akt prawa miejscowego. 
Oznacza to, że organ stanowiący musi ściśle dostosować podejmowane regulacje do zakresu 
upoważnienia ustawowego. Zasada praworządności wyrażona w art. 7 w zw. z art. 94 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483 ze zm.) wymaga, żeby 
materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie 
przekraczała zakresu tego upoważnienia. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone 
upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych 
warunków legalności aktu prawa miejscowego wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego 
(wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2058/11, CBOSA). Zakres upoważnienia 
musi być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania 
w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę.

W niniejszej sprawie istotne dla oceny legalności uchwały mają także inne przepisy ustawy. 
Stosownie do zapisów art. 6r ust. 2d ustawy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu 
nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2, przyjmowanie odpadów przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez 
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gminę w inny sposób. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowią ten rodzaj odpadów komunalnych, 
które obligatoryjnie powinny być przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy), co oczywiście nie wyklucza ustanowienia przez lokalnego 
prawodawcę także innych sposób zapewnienia właścicielom nieruchomości pozbywania się tych 
odpadów. Ponadto w myśl art. 6r ust. 3a ustawy w uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się 
ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Analiza treści badanej uchwały wskazuje, że Gmina Gniezno, w zamian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiła zapewnić właścicielom nieruchomości 
pozbywanie się odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, poprzez 
ich przyjmowanie przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady te znalazły 
się w katalogu rodzajów odpadów komunalnych, które "mieszkańcy gminy Gniezno mogą bezpłatnie 
oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest stworzony przez 
Gminę w miejscu ogólnodostępnym" (§ 4 ust. 2 zdanie pierwsze uchwały). Dalej jednak zastrzeżono, 
że "odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane tylko wówczas, gdy pochodzą one z 
prowadzenia drobnych prac remontowych, niewymagających od starosty pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe mogą 
być odbierane za dodatkową opłatą" (§ 4 ust. 2 zdanie drugie i trzecie uchwały). 

W ocenie organu nadzoru postanowienia § 4 ust. 2 zdanie drugie i trzecie uchwały nie znajdują 
uzasadnienia prawnego. Przepis art. 6r ust. 3a ustawy dopuszcza jedynie ilościowe ograniczenie 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub 
przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tymczasem 
rada, postanawiając o "bezpłatnym" (a ściślej: "w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi") odbieraniu odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych "tylko wówczas, gdy pochodzą one z prowadzenia drobnych prac 
remontowych, niewymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy 
lub wykonania robót", ustanowiła w istocie ograniczenia przedmiotowe, a nie - jak dopuszcza to 
ustawodawca - ilościowe. Tym samym uznać należy, że rada wykroczyła poza zakres upoważnienia 
ustawowego wynikającego z art. 6r ust. 3 w zw. z ust. 3a ustawy, co stanowi naruszenie prawa o 
charakterze istotnym.

Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-14-51, fax. 61-854-18-36

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Id: 042424B8-2920-47EF-97BB-F74075E0F380

1. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

2. 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.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

I Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Aneta Niestrawska

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:
Rada Gminy Gniezno
Wójt Gminy Gniezno
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