
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.654.2019 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

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.) stwierdzam nieważność § 1 uchwały Nr XIII.119.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 

27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta 

Ełku, co do sformułowania zmienianego § 1 uchwały Nr XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 

2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na 

których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku - „z wyłączeniem Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych”. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, Rada Miasta zmieniła uchwałę w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na 

terenie Gminy Miasta Ełku i ustaliła w §1 zmienianej uchwały, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku Gmina Miasto 

Ełk przejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowych lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z wyłączeniem Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych. 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast rada gminy może, 

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Z powyższego wynika, iż obowiązkiem gminy jest organizacja odbioru odpadów komunalnych wyłącznie 

w stosunku do położonych na jej terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast rada 

gminy w drodze uchwały może rozszerzyć zakres organizowanego przez siebie odbioru odpadów komunalnych 

o położone na terenie gminy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

W niniejszej sprawie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że zamiarem Gminy 

Miejskiej Ełk jest organizowanie odbioru odpadów także z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Okoliczność tą 

potwierdził pracownik Urzędu Miasta w Ełku oraz wskazują na to postanowienia uchwały Nr XIII.118.2019 

Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Ełku, w którym wprowadzono przepisy, określające częstotliwość odbioru 

odpadów, tak jak jest to wymagane przez ustawodawcę, w stosunku do innych podmiotów, wytwarzających 

odpady, których odbiór przez gminę jest obowiązkowy. 

Tymczasem z §1 uchwały Nr XIII.119.2019 Rady Miasta Ełku wynika, iż gmina przejmuje odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ale z wyłączeniem Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych. Z uwagi na powstałą, nie dająca się pogodzić sprzeczność miedzy treścią przedmiotowej 
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uchwały, a rzeczywistą intencją gminy oraz korelującymi z nią postanowieniami uchwały Nr XIII.118.2019 

Rady Miasta Ełku, biorąc pod uwagę dokonane przez organ nadzoru ustalenia postępowania wyjaśniającego, 

konieczne stało się stwierdzenie w określonym na wstępie zakresie nieważności ww. przepisu. 

W tym stanie rzeczy, postanowiono jak na wstępie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego 

otrzymania. 

  

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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