
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.III.4131.1.1.2018.KN 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 

stwierdzam nieważność w części, tj.: § 22 ust. 4 pkt 1 i 2 uchwały nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej  

w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Strzelce Opolskie – z powodu istotnego naruszenia prawa. 

UZASADNIENIE 

W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich, powołując się art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz  

po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich podjęła 

uchwałę nr XLI/348/17,w której uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie.  

Paragraf 22 ust. 4 pkt 1 i 2 tej uchwały narusza w sposób istotny przepis art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego, który z ustawy wynika dla 

rady gminy. 

W kwestionowanym przepisie uchwały Rada Miejska w Strzelcach Opolskich ustaliła zasady stosowania 

nawozów naturalnych przeznaczonych do rolniczego zastosowania. Postanowiła, że nawozy naturalne 

stanowiące m.in. obornik, gnojówkę i gnojowice przeznaczone do rolniczego wykorzystania nie mogą być 

stosowane: 

1. w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności 

publicznej, przy czym odległość ta może być mniejsza po otrzymaniu uprzedniej zgody właścicieli 

nieruchomości tych budynków i obiektów, 

2. w niedzielę, święta i dni je poprzedzające. 

Tymczasem z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że rada gminy,  

po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Ustęp 2 tego przepisu wyznacza 

zakres dopuszczalnej regulacji, jaka winna się znaleźć regulaminie a przez to stanowi ustawowe upoważnienie 

dla rad gmin do decydowania w ramach stanowienia regulaminu o konkretnych kwestiach. Zgodnie z tym 

przepisem regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone 

oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,  
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b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego,  

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze 

danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi 

respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu. Powszechnie obowiązujący 

charakter zawartych w uchwale norm zobowiązuje do formułowania ich jedynie na podstawie i w granicach 

upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową. Zatem szczególnie 

w przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. 

Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie 

tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać i przekraczać. 

W ocenie organu nadzoru regulując kwestie zasad stosowania nawozów naturalnych wykorzystywanych  

na cele rolnicze w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku, który zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 7 

ustawy powinien obejmować wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przekroczyła zakres tego upoważnienia. W istocie 

bowiem ustaliła także zasady dotyczące po pierwsze, terenów, na których odbywa się produkcja rolnicza,  

a zatem nie wyłączonych z produkcji rolniczej, po drugie, zasady niedotyczące utrzymania zwierząt 

gospodarskich. Nie można bowiem uznać, że kwestie związane ze stosowaniem obornika, który oczywiście 

powstaje w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich, są działalnością związaną z utrzymaniem tych 

zwierząt. Stąd stwierdzić należy, że zamieszczając w uchwale będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia 

kwestionowane zapisy Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego 

wynikającego z art. 4 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czym w sposób istotny 

naruszyła prawo, co skutkuje koniecznością wyeliminowania wadliwych zapisów uchwały z obrotu prawnego.  

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) 

niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

Z up. Wojewody Opolskiego  

Dyrektor Wydziału 

Prawnego i Nadzoru 

Beata Adamus  
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