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Wroclaw, 5 s ierpnia 2015 r.
WOJEWODA DOLNOSLA
NR NK-N.4131.79.13.201
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Rada Cniny Mietków
szczegó|owega sposob1|
\,l0ścicie1i niet cha aści
uchwałą.

Przedmioto\\,a ucbwała zoslała przes]ana pismęm Wójta Gminy Miętków zdnia 6l ipca 20l jr '  nr
Rg.0711'7.20l5 i  wplynęla do organu Nadzoru dnia 9 l ipca 2015 r '

W loku badania Iega]ności uchwały olgan Nadzoru stwierdził podjęcie pkt 4 Rozdzialu I ''Zasady ogó1ne. lve
iiagmencie'. i Polece]i praĆa\,nika P9ZOK, Załącznik^ Nr 2do uchwaly f istolnym naruszeniem ań'6r
ust. J usta\''T fdnia ]3 września ]996r. o utrzymaniu czystości i porfądku w gminach (|ekst jedno|it}:
Dz. U. z 2013 r. po2.1399 ze zr'1.).

Podstawą prawnĘ podjęcia przedmiolowej uchwa]y jest aft.6r ust' 3 uslawy o utrzymaniu czystoścj
i porządku ['gminacl\ zgodnje fktórym: Rada gniny określi' w drodze uchrvały stanowiqcej aki prawa
miejscowego, szczególowy sposób izakres śWiadczenia uslug w zakresie odbięrania odpadów komunalnych od
w]aścicieli nieruchomości izagospodarowania 1ych odpadów' wzamian za uiszczonq przez właściciela
nieruchomości opłalę za gospodarowanie odpadami konuna|nymi, rv szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchoności i Sposób śwjadczenia usług przez punkly se]ektywnego
fbierania odpadów komunaInych'

Wskazany wyŹej pźepis wyznacza w sposób wiążący fakres przedmiotowy uchwały podjętej na.jego
podslawie' sposób sfonnułowania art. 6r ust.3 uslawy wskazuje na konieczność uwzględnienia Wszystkich
wymienionych w nim fagadnień, ajednocześnie olwiera uchlva]odawcy noŻliwośó uregulowania innych spl.aw,
jednak ściśle zwjąfanych f przedmiolową kompetencją' Taka otwańa norma kompelencyina n;e stanowijednak
dIa rady gmilly podstawy do formulowania uslanowionych norm w sposób dowolny. cranicą normy
kompetencyjnej są zawsze przepisy powszechnie obowiązującego prarva oraz non y hierarchicznie wyŻŚze niż
akl pmwa miejscowego.

Radą podejmrrj4c uchwałę, prfyjęła również Rodfaje odpadów prą/jmowanych w ramach opłaty Za
gospodarowanie odpadani komunalnymi w Punkcie selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych,
określając je w Załączniku Nr 1do uchwały, atakie Zasady korzystania zPunktu selęktywnego Zbierania
odpadów Komunaliyclr zIokalizowancgo na terenie Gmjny Mietków' okreśIając j€ w fa'l4czniku Nr 2do

RoZSTRZYGNIĘCIE NADZoRCzE

w sprawie strYierdzenia ni€ważności pkt 4 Rozdziału I'.Z'sady ogólne.'}ve fragmencie ''i poleceń
pracorvnika PsZoK'' Załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mietków Nr VIU57|20l5 z dnia 30 czerwca

2015 r' w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakr€sie odbierania odpadórY
komunalnych od właścicie|i nieruchomości i zagospodrrowania tych odpadów w zrmiatr za uiszczoną opłatę

Działając na pods|awie ań' 9l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gninnym (tekst jednolity:
Dz. U . z 2013 t. ooz. 594 ze zm.\.

"twierdzam nielvażność

pkt 4 RozdfiałLl l ''Zasady ogóInę. we fragmencie '' i poleceń prcco||niktl I'SzoK, za|ącnika N| 2 do
uchrva1y Rady cminy Mietków Nr vll57/2015 z dnia 30 cferwcaf015 r. v, spruwie szczegótotvego sposobl
i zdh"esLl świadczeniu usług w ząkresie adbieru ia adpadów kanu}1a|fiych od włu,{ticieli nieruchanaśti
i zdgospottdtow.mia Ą,ch adpądóv w zanian zuuiszczaną opłatę'

UZASADNIENIE

na sesjj wdniu 30 częrwca 2015r' podjęła uchwalę Nr vIU57/2015 }' v/ax,lg
izdkfeslL świodczeni1 uslug w zakresie actbierania odpdd|'''| komunalnych otl

i z(Baspaddfowania |ych odpodów \f zafiidn za uiszczonq c,platę, zwaną dalej
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Rada Gniny Mietków wpkt 4 Rozdziahl l',Zasady ogólne'' Załącaika Nr 2do uchwały przyjęła:
,,Kor4slajqcy zPSzoK zobotiqzani sq do bezwzgtędnego przeŚtrzegania niniejszych zasad i--!gk!gż
pracownika PSZOK' .

w ocenie organu Nadzoru po\\'TŻszy przepis Zasad korfystania z Punktu selekrywnego Zbierania odpadó\ł
KomunaInych \ł'e fragmencie ,, i poleceń praco|Ąjnika PsZoK' \tłyk|acz^ poza przyznan4 na mocy art.6r
ust. ] usta\łly delegację ustawową. Zdaniem organu Nadzoru nałożenie obowiqzku w postaci nakazu
bęzwzględnego przestzegania poleceń pracownika punktu selekrywnego zbierania odpadów komunalnych,
nie noże zostać uznane za okleślenie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnęgo zbierania odpadów
komunalnych' do czego Rada była uprawniona' zgodnię zę maczenie|n sło1vniko\\'ym słowo ,,polecenie,'
araczy tyle co ''\\Tpowiedź nakazująca komuś wykonanie jakiejś czynności', (słownikjęZyka polskiego PwN.
http:Ąp'pwn'pl/slownik/2503778/polecenie)' W ślvietle obowiązujących przepisów prawa' brak jesl
upoważnienia do tego' aby pracownik puŃtll se1ektywnego zbietania odpadów komunalnych dysponował
prawen wydawaniajakichko1wiek poleceń podmiotom dostarczającym odpady do tego puŃtu.

Wymaga podkreślenią że normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisł}' literalny.
Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przępisów kompeiencyjnych oraz
wyprowadzania kompetencji w drodze analogii' Na szcz€gólnĘ uwagę zasługuje tu wylok Tlybunalu
Konsfytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25l99, OTK 2000/5/141): Stosujqc przy interpretacji
d|t' 87 s!, 1 i art. 92 ust' 1 KonslyluĆji, odnoszących się do źródel prawa' takie zdsadr p|zyję|e w palsk ]
syste ie pfawnym jak: zakaz dannienania kompetencji prawaclawczych, zakaz wykładni rozszerzajclcej
kampetencje pruwadawcze afa7 zasadę głoszqcc!, że wyznaczenie jakie 1uś arganowi określonycl1 dań ńie iest
równoznaczne z udzielefiieln 1! konpetencji do u'tdnawiania dktów no nawrych slużqcych realizawani

Należy zatem uznać, iż pkt 4 Rozdzialu I ''Zasady ogólne'' Załącznika Nr 2 do uchwały we fragmenciei ., i
poleceń pnco1|t1ika PSZOK, podjęty został z istotnym naruszeniem alt. 6r ust. 3 usta\'Vy o utrryman;u czystości
i porządku w gminach'

BioĘc po.$'yższe pod uwagę orzęczono j ak w sentencji.

od uiniejsfego lozstrzygnięcia prrysługuje skarga do wojewódzkiego sądu Administracyjnego we
w.ocławiu za pośrednictwen wojewody Dolnośląskiego _ oiganu nadzoru 'r' terninie 30dni od jego

Zgodnię z art' 92 ustawy o sanorządzię gmimym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaŻności uchwały
organu gminy wstrzymuje jej wykonanie zmocy prawa w zakesie objętym stwierdzeniem niewaŹności'
z dniei1 dolęczenia rozstrą/gnięcia nadzorczęgo.

)wghwoda DolnoŚ]ąski
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