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WojeWództwo: Wie kopolsk]e

NIPi 6671230210
REGON: 000529545
RN nieważnośćW częścidot' uchwalY nr XX]II l194/2a1] Rady lv] ejskiej Zagórowa z dnia 29 WrŻeśnia2017
]: w sprawje Usialenla sŻczegółowego sposobU ]zakresu śW;adczenla usłUg W zakresie odbieranja odpadów
komuna nych
Korespondencję W tej sPrawie ProsŻę kierować do mne za pomocą środków komunikacj] elektron cznej zgodne z
art' 39'usldwy z dnia 14 czerwca 1960 l' Kodeks postępowanla 3dminisiracyjnego (DŻ' U' z 2ooo r Nr 98/ poz'

\0]!, z póżn zfi'

Załączn kj|
]'' ZagóróW odbieranie odpadóWlxX]lI 194 2017 KN 542'do.'xades

2' zagórów odbieranie odpadóWiXX]II 194 2017 KN 542'doc
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RozsTRZYCNIĘcl E NADZoRCZE
Na podstawie ań' 91 ust. 1 ustawy Ż dnia 8 marca 1990 l. o samoŹądzie gminnym
(D7. Il . z 2AI'l

t .

poz.

18'7

5)

orzckam
nieważność$ 3 ust' 2, 3' 4 i 5 uchrvały Nr XXIIl/194/20l7 Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 wrzcśnia2017 r' w spralvic ustalenia szc7egółowego sposobu i zakresu świadczenia
uslug
zakesie odbierallia odpadów komunalnych od $łaścicielinięruchomości
i złgospoclarowmia tych odpadów w zamian z.a u\s7s7'aną p|zez właścicielanieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komwtaln;rni. *'szczególności częstotliwości odbielania
odpadów komrLnalnych od wlaścicieli nicruchoności i sposobu świadczenia usług przez
punktv selektywncgo zbierania odpadów' komunaln.vch.

w

Uzasrdnienie

ltada Miejska Zagórowa na sesji

\ł' dniu 29

r'
sposobu i

wrzcśnia2017

podjęła
uchwałę Nr XxlIVl94/2017 u' sprarvie ustalenia szczegóło\ł€go
zakrcsu
rrdbierania
odpadół'
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
świttdczcnia Ltsłrtg w zakresic
i zagospoclarowania tych odpadów w zamian za utszczorą przez *łaścicielanieruchomości
op}atę 7a gospodalowatlie odpadirmi komuna1nyni. w szozcgólności częstotliwości odbierauia
odpadów komunalnych od ł1aścicielinieruchomości i sposobu świadczenia usług przez
punkty sclcklywncgo zbierania odpadów komunalnych.
Uchwała Żostała doręczona wojewodzic Wielkopolskiemu w dniu 5 paŹdziernika 2017 r'

Uchwałą została pocljęta na podstawie all' ]8 usl. 2 pkt 15, ań. 40 ust' 1 i ań' 41 ust' 1
ustawy z dnia 8 Dralca ]990 r. o samorądzic gminnym (Dz' \j. z 2o|6 r.. poz. 446 ze zm.)
oraz ań' 6r ust.3,3b.3c,3cl ustawy z dnia 13 lł'rzcśniai996 r' o utrzy:naniu ozystości
i porz4dku rv gninach (l)./,. Il. 7.20I'7 t. paz. 1289).

org{rn ladzoru dokonuiąc badania zgodnościz prarvem pow1'ższej uchwał}., strł'ierdzil
co nastqpuje:

w loku badaria ]ega]nościuchrvały t''l XXIIl/l94/2017 ltady Miejskicj ZagóIowa podjętej

w r.lniu 29 września2()l7 I. olgan nadzolu st\\'ierdził naluszenie plzepisów prawa skutkujące
.l rł icrd c n iem j ej cześciorrej nicwazno(ci'
',

Stosownic do brzmicnia art. 6r ust. 3 usta\ry z dnia 13 września 1996 r' o utrzymaniu
czystości i porząClku w gminach (DŻ. U' z20I7 t. poz. 1289), rada gminy okeśla,w drodze
świadczenia
uchwały stanowiącej akt plawa miejscowcgo. szczegółorły sposób i
'.akrcs
komunalnyclr
ułaścicieli
nieruchomości
od
usług W Zakrcsic oclbierania odpadórv
al' Nicpodl€głości ló,'l8,
w

6l'7l3

Po/nań' lcl' ól-854'l4-51. fax 6I-854'l8-36

!vrv.poznan. urv.gov.pl, c-nrai I nk@poznan. u{ .go v.pl
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i zagospodarowania tych odpadów, w zutian za lilsłczofią plzęz właścicielanieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami konrrrnalnyni' w szczególności częstotliwośćodbiemI1ia

odpadów komrnalnych od właścjciclanieruchomości i spostlb świadczenia usług przcz
punkty selektywnego zbierania odpadórł' komrrnalnyoh' Wymienione elementy zawarte
w ww. przepisie są elementami obligatoryjnymi' niemniej użycie przez ustawodawcę Żwrcfu
.,w szczególności'' sugerujc, iż nie jest to \ł}liczcnic zamknięte' okręślcnic powyższych
kwestii stanowi zatem niezbędne nrinimrrm, któIe musi Zostać uregulowane w przedmiotowcj
uchwale.

Zastzeżenia olganu nadzolu brLdzą zapisy Ś 3 ust. 2, 3, 'l i 5 prŻedmiotowej uchwały,
na mocy których rada nakłada na \łłaścicielinicruchomości w rym właścicielinieruchomości
prowadzących gastronomic7,ną lub hotelalską dzialalnośćgospodarczą rozmaitc obowiązki.
m.in. pozb;'rvania się z tcrenu nieruchomości segregowalnych odpadów komunalnych
czy odpadów niebezpiecznych cŻy doslarczania pfzeterminowan}ch lcków do pojemników
us)lrlowanych $ aptekach.
choć kate1og elenentów. k1órc moŹe zawiemć uchwała podjęta na podstawic ptzepisów
alt' ól ust. 3 w1\'' tlsta\\y. l]io jest zanrknięty, to jednak Druedmiotcm requlacji teiże uchwał!
może byq-i9dy!!1q
iadozcnia usłuŁ w zakesie odbicrania odpą!L)]ł
i zagospodarowania tych odpadów w zamian
od
właścicieli
nieruchomości
Łouqbych
za uiszczoną p'.cz właścicielanieruchomości oplatę za gospodarowanie odpadami
k<lmunallymi. !!-52qzcgólności przeEi!ą!!-6lu!]!_f]ł]ł.us]!Ąw nie uooważnia rady gminy
dp'j1,4o$śĄa- r! -p1zcdlJllotowei uchwale o obo\łiazkach \^łaściciclinicruchomości'
Tc w większościwynikają bcŻpośrędnio Ż ustawy o utzymaniu czystości poządku
w glninacb, jak regu]aminu utżvmal a czystości porządku na tĆrcnie gminy
podejno\łanego na podstawie arl' 4 teiŻe ustawy'
Materia uregulorł'ana \\, p!Żepisach $ 3 usl' 2, 3, 4 i 5 badancj uchwały wyklacza zatem
poza zakrcs nonny upoważniaiącej zawanej w ań' 6I ust' 3 tejże ustawy' stanowiąc istotne
naruszenie puwa.
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Biclrąc powyższe pod uwagę nalcŹy stwierdŻić, Źe \Ąydanie lozstrzygnięcia nadz"orczego
jest w pcłni t'tzasadnione'
Niniejs7e IozstrŻygnięcie nadzorczc Dloże b}'c Żaskarżollc do Wojewódzkiego Sądu
Administrac)'jncgo rv Poznaniu z pouodu niczgodności z prawe]I w telminie ]0 dni od daty
jego doręczenia, ira pośrcdnictwęm wojewody Wielkopolskicgo'

otrzymująi
Rada Micjska ZagóIo\ła,
Burmistr7 Gminy 7'agórów.

