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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.7.14.2020.AS
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 9 listopada 2020 r.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 713),
stwierdzam nieważność
§ 2 ust. 2 pkt 5 we fragmencie „przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych
przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych” uchwały
nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r 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 właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uzasadnienie
Rada Miasta Bolesławiec na sesji w dniu 28 października 2020 r. podjęła uchwałę nr XXIII/268/2020
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 właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „uchwałą”.
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 30 października 2020 r.
W toku badania legalności uchwały nr XXIII/268/2020 Organ Nadzoru stwierdził, że § 2 ust. 2 pkt 5
uchwały we fragmencie „przez które rozumie się odpady powstające podczas prowadzonych przez
właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych” został podjęty z istotnym
naruszeniem art. 6r ust. 3 w związku z art. 6r ust. 3a i art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zwanej dalej także
„ustawą”, poprzez ograniczenie odbioru przez punkt selektywnego zbiórki odpadów komunalnych
frakcji odpady budowlane i rozbiórkowe ze względu na sposób ich powstania.
Podjęta uchwała stanowi realizację kompetencji wynikającej z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zgodnie z którą rada gminy określa, 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. Zgodnie zaś z 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.
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Z kolei art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że gminy
zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów
komunalnych: wymienionych w pkt 5, 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.
W § 2 ust. 2 pkt 5 uchwały Rada Miasta Bolesławiec zawarła definicję odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Zgodnie z uchwałą odpady budowlane i rozbiórkowe
to odpady powstające podczas prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych
prac remontowych. W myśl § 5 ust. 2 uchwały tego rodzaju odpady należy przekazać do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Podejmując powyższą regulacje rada ograniczyła właścicielom nieruchomości możliwość przekazywania
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będących odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi,
ze względu na sposób ich powstania. Do uregulowania tego ograniczenia, zdaniem Organu Nadzoru, rada
nie posiada kompetencji. Brzmienie art. 6r ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nie budzi wątpliwości. Organ stanowiący gminy w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy może
jedynie ograniczyć ilość odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych i nie posiada upoważnienia
do wprowadzania dodatkowych ograniczeń w tym zakresie.
Regulacja § 2 ust. 2 pkt 5 we fragmencie: „przez które rozumie się odpady powstające podczas
prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie drobnych prac remontowych” narusza
prawo w sposób istotny, ponieważ kształtuje prawa i obowiązki adresatów (właścicieli nieruchomości) uchwały
Nr XXIII/268/2020 Rady Miasta Bolesławiec (aktu prawa miejscowego) w sposób odmienny niż zostało
to przewidziane w przepisie rangi ustawowej.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu
nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

