
ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.123.2014TDom

z dnia 25 września 2014 r.

Rada Gminy Zabór

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Gminy Zabór z dnia 20 sierpnia 2014 r. Nr XXXVI.242.2014 w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uzasadnienie

Rada Gminy Zabór na sesji w dniu 20 sierpnia 2014 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI.242.2014 w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała doręczona została organowi nadzoru 
w dniu 27 sierpnia 2014 r.

Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż narusza ona istotnie prawo, tj. 
art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada wykorzystała przyznane jej mocą art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach upoważnienie do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych. Dodatkowe wymagania w tym zakresie określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. W §1 rozporządzenia wskazano, że ustalając wymagania określa się w sposób 
precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do 
rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska: 1) opis 
wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do: a) pojazdów asenizacyjnych 
przeznaczonych do świadczenia usług,
b) bazy transportowej, 2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, 3) miejsca 
przekazywania nieczystości ciekłych.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, musi określać wszystkie elementy wymienione w §1 
przywołanego rozporządzenia. Brak wszystkich elementów określających wymagania dla przedsiębiorców 
ubiegających o uzyskanie stosownego zezwolenia stwarza po stronie tychże przedsiębiorców stan niepewności 
w zakresie ich spełnienia. Sytuacja, w której w stosunku do pewnych kwestii, istotnych z punktu widzenia 
ustawy, nie określono w ogóle wymogów może doprowadzić do tego, że właściwy organ w zupełnie dowolny 
dla siebie sposób, z pominięciem jakichkolwiek wytycznych, będzie mógł wydawać zezwolenia albo odmawiać 
ich udzielenia. Dlatego też brak kompleksowej regulacji w omawianym przypadku musi skutkować 
nieważnością uchwały w całości.
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Analiza kwestionowanej uchwały wskazuje, że Rada Gminy Zabór nie określiła wymagań w zakresie: 
wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług; zabiegów 
sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami. Z kolei w zakresie wyposażenia 
technicznego pojazdów, przewidziane uchwałą wymagania faktycznie nie wypełniają tego wymogu. Wymóg 
loga firmy na pojeździe nie stanowi wymagań materialno-technicznych pojazdu. Wymogu tego nie wypełnia 
także regulacja, że pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie 
rejestracyjnym. Mianowicie, kwestie badań technicznych i dowodów rejestracyjnych pojazdów są uregulowane 
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) 
Zgodnie z art. 82 tej ustawy organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin 
badania technicznego pojazdu. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje 
do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu 
przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej. Z kolei zgodnie z §6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 poz. 
996) w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu 
w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta wystawia 
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Z powyższego wynika, iż Rada Gminy 
regulując te kwestie w uchwale po pierwsze przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego do określania 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych określając elementy natury proceduralnej, 
podczas gdy ustawodawca oczekiwał określenia typowo materialno-technicznych wymagań. Po drugie, jak 
z powyższego wynika, zmodyfikowała ustawową konstrukcję potwierdzania odbycia badań technicznych, 
bowiem ustawodawca przewidział również inną formę, oprócz wpisu adnotacji do dowodu rejestracyjnego 
(uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu).

Mając na względzie powyższe Rada Gminy Zabór nie wypełniła w pełni dyspozycji art. 7 ust. 3a ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co stanowi istotne naruszenie prawa.

Z uwagi na powyższe, należało orzec o nieważności uchwały

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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