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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.4.2022

z dnia 12 stycznia 2022 r.

Rada Gminy Skąpe

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834)

stwierdzam nieważność

§ 2 uchwały Nr XXXIX/336/2021 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania 
się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 16 grudnia 2021 Rada Gminy Skąpe podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. W podstawie prawnej uchwały wskazano 
przepisy art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 20 grudnia 2021r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy „Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1”, a zatem m.in. za 
usługi związane z odbieraniem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

W oparciu o powołany przepis Rada Gminy posiadała kompetencję do podjęcia przedmiotowej 
uchwały, jednakże w toku badania jej legalności organ nadzoru stwierdził, że nastąpiło to w części z 
istotnym naruszeniem prawa. Należy bowiem zauważyć, że w myśl art. 6 ust. 4a ustawy rada gminy 
określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować zróżnicowane stawki w zależności 
od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiednio odległości od miejsca 
przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, a także właściwości nieczystości ciekłych.

W § 2 uchwały Rada Gminy postanowiła, że „Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) 29,00 zł/m3 ścieków zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym o pojemności do 3 m3;
2) 23,00 zł/m3 ścieków zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym o pojemności powyżej 3 

m3”.
Z powyższego wynika zatem, że Rada Gminy  wysokość górnej stawki opłaty za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zróżnicowała ze względu na 
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pojemność zbiornika, a więc według kryterium nieprzewidzianego w ustawie. Takie działanie - w 
ocenie organu nadzoru - w istotny sposób narusza przepis art. 6 ust. 4a ustawy (por. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 
178/12).

Uchwała podjęta na podstawie powyższego przepisu stanowi akt prawa miejscowego. Tym 
samym organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest 
obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. W państwie prawa organy władzy 
publicznej działają w granicach i na podstawie prawa (art. 7 Konstytucji). Z konstytucyjnej zasady 
praworządności wynika, że zadania i kompetencje, sposób ich wykonania oraz więzi między 
podmiotami administracji publicznej są uregulowane prawnie. Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego, realizując przysługujące mu kompetencje, powinien ściśle uwzględniać 
wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Przekroczenie kompetencji lub jej 
niewypełnienie przez Radę przy podejmowaniu ww. uchwały powinno być traktowane jako istotne 
naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały odpowiednio: w zakresie, w którym 
przekroczono przyznane kompetencje albo w całości. Powyższe stanowisko organu nadzoru, 
potwierdza uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu z dnia 14 
kwietnia 2000 r. (sygn. akt I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych), w którym stwierdzono, iż: opierając się ̨ na konstrukcji wad powodujących 
nieważność można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, 
skutkujących nieważnością uchwały organu gminy. Do nich należy naruszenie przepisów 
wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, 
przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz 
przepisów regulujących procedurę̨ podejmowania uchwał.

Skoro zatem w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy, mogą znaleźć się 
tylko takie postanowienia, których przedmiot mieści się w zakresie wyznaczonym przez omawiany 
przepis, to wszelkie odstępstwa od katalogu sformułowanego w tym przepisie przesądzają o 
naruszeniu przepisu upoważniającego, jak i konstytucyjnej zasady praworządności w zakresie 
legalności aktu prawa miejscowego, co stanowi istotne naruszenie prawa, którego skutkiem jest 
stwierdzenie jego nieważności we wskazanej części.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Rady  Gminy w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt

Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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