
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.271.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

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 §3 ust. 5 i §4 uchwały Nr XIX.187.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 

30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenie Gminy Miasta Ełku 

i zagospodarowania tych odpadów. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, Rada Miasta określiła 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.) 

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenie Gminy Miasta Ełku i zagospodarowania tych odpadów. 

Powyższy przepis przewiduje, że 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. 

W § 3 ust. 5 uchwały Rada wskazała, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje 

odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

W ocenie organu nadzoru unormowanie takie jest niedopuszczalne w akcie prawa miejscowego, bowiem 

wprowadzone w nim odesłanie do „odrębnych przepisów” ma zbyt ogólny charakter i jest niejasne dla 

adresatów. Postanowienie to powinno odsyłać do konkretnego przepisu prawa, tak by zostało prawidłowo 

odkodowane. 

Ponadto w § 4 uchwały, Rada przyjęła, że harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostępny 

w Urzędzie Miasta w Ełku, na stronie internetowej www.czystyelk.pl oraz dostarczany bezpośrednio 

mieszkańcom. 

Ustanawiając na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach akt prawa miejscowego, organ stanowiący gminy jest ograniczony obowiązującym 

porządkiem prawnym, którego nie może w sposób dowolny naruszać lub modyfikować. Normy prawa 

miejscowego muszą bowiem ściśle mieścić się w granicach ustawowej delegacji. 

Należy zauważyć, że przepisy prawa miejscowego, do których niewątpliwie należy również przedmiotowa 

uchwała, powinny stanowić nową jakość prawną, a to oznacza, tworzenie nowych przepisów. Kwestionowany 

przepis uchwały, w zakresie wskazanym powyżej, nie stanowi takiej nowej jakości prawnej, gdyż ma charakter 

wyłącznie informacyjny, a to zaś świadczy o tym, że wskazane postanowienie uchwały w istotny sposób 

narusza prawo. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lipca 2020 r.

Poz. 3268

http://www.czystyelk.pl/


W świetle powyższego uznano za konieczne wyeliminowanie z obrotu prawnego wymienionych w sentencji 

postanowień przedmiotowej uchwały, poprzez stwierdzenie ich nieważności. 

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. 

  

 wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Aleksander Socha 

II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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