
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.445.2017

Katowice,  27 lipca 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

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

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, w części określonej 

w § 2 punkt 1 podpunkt 3, jako niezgodnej z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Bojszowy określiła szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie 

gminy Bojszowy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę dodatkową. Organ nadzoru stwierdza, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa w części 

dotyczącej § 2 punkt 1 podpunkt 3, w których to zapisach wprowadzono odpłatną usługę odbioru 

i zagospodarowania odpadów zmieszanych. Art. 6r ust. 4 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, stanowi o "rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów". Oznacza to, 

że nie mogą być to usługi tożsame rodzajowo z usługami już określonymi w ust. 3 "usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości." Dopiero wyraźne wyłączenie odbioru, w ramach opłaty, 

pewnej kategorii odpadów komunalnych wskazanych przez ustawodawcę w ust. 3a, może uzasadniać odbiór 

wyłączonych odpadów, jako dodatkową usługę świadczoną przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, nie dotyczy to jednak zmieszanych odpadów komunalnych.

Jak stwierdził w wyroku z dnia 19 stycznia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 

3132/13 – opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych) przepis art. 6r ust. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwala radzie gminy – a nie ją obliguje - 

do podjęcia uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te 

usługi. Uchwała ta ma zatem charakter fakultatywny, nie zobowiązuje właściciela nieruchomości do korzystania 

z dodatkowych usług gminy i zapłaty ceny za te usługi. Ustawodawca nie sprecyzował o jakie dodatkowe usługi 

chodzi w art. 6r ust. 4 ustawy, jedynie wskazał na elementy, które powinny być przedmiotem uchwały, czyli 

pierwszy z nich to rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz drugi to: wysokość cen za te 

usługi dodatkowe. Cena ta pokrywa koszty dodatkowych usług, których gmina z mocy prawa nie świadczy, ale 
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wyłącznie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. W rozumieniu art. 6r ust. 4 ustawy nie chodzi o usługi "odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów", gdyż usługa ta jest - w rozumieniu 

ustawy - obowiązkiem gminy, co wynika z art. 6c ust. 1 ustawy i na zasadzie art. 7 ust. 1 pkt 3 u.s.g., stanowi 

zadanie własne gminy obejmujące sprawy z zakresu utrzymania czystości i porządku. Gminy zostały zobowiązane 

do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie odbioru odpadów 

komunalnych, zatem odbiór odpadów jest świadczeniem obligatoryjnym (usługą obligatoryjną) gminy, za które 

pobierana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca należność publicznoprawną.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności uchwały w części wskazanej wyżej jest uzasadnione.

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.

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

jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 

nadzorczego.

  

 

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego

Otrzymuje:

Rada Gminy Bojszowy
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