
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.122.2016 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446) stwierdzam nieważność uchwały nr XIII/115/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 30 marca 

2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia. 

Uzasadnienie: 

Rada Gminy, na sesji w dniu 30 marca 2016 r., powołując się na art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po zaciągnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie, podjęła uchwałę, o której na wstępie. 

Przedmiotem uchwały jest uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Płoskinia, stanowiącego jej załącznik. 

Na wstępie należy podkreślić, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, do obowiązkowych zadań własnych gminy należy zapewnienie czystości i porządku na swoim 

terenie oraz tworzenia niezbędnych warunków do ich utrzymania. Jednym z instrumentów pomocnym w 

realizacji tych zadań jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa 

miejscowego, zawierającym szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Upoważnienie rady gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

zawarte zostało w art. 4 ust. 1 powołanej ustawy. W ust. 2 tego przepisu ustawodawca doprecyzował 

wymagania, jakie regulamin winien zawierać. Zadaniem organu stanowiącego gminy jest zatem określenie 

wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, lecz wyłącznie w zakresie 

wynikającym z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 ustawy, który jest katalogiem zamkniętym. W 

przepisie tym ustawodawca nie posłużył się bowiem zwrotem "w szczególności", a dokonał szczegółowego 

wyliczenia. Wyliczenie kategorii spraw, przekazanych organowi stanowiącemu gminy do unormowania w 

regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, ma zatem charakter wyczerpujący. To oznacza, 

iż uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia niniejszego regulaminu winna zawierać pełny zakres regulacji 

określony w tym przepisie, a jednocześnie nie powinna zawierać postanowień, które wykraczałyby poza jego 

zakres. Nakładanie bowiem na właścicieli nieruchomości obowiązków wykraczających poza delegację 

ustawową, wkracza w sferę praw i wolności obywatelskich zastrzeżoną dla aktów wyższego rzędu. Wszelkie 

zatem odstępstwa od katalogu spraw podlegających regulacji, zawartych w art. 4 ust. 2 ustawy, stanowią istotne 

naruszenie przepisów prawa. 

Podkreślić ponadto trzeba, że Konstytucja RP w art. 7 nakłada na organy władzy publicznej obowiązek 

działania w granicach i na podstawie prawa. Wobec tego, każde działanie organu władzy musi mieć oparcie w 

obowiązującym prawie. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. 

Zakazane jest zatem dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. 

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. b art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Regulamin 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące uprzątania błota, 

śniegu, lodu i innych nieczystości z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Jednocześnie w 

art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ustawodawca zobowiązuje właścicieli nieruchomości do uprzątania błota, śniegu, 
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lodu i innych zanieczyszczeń jedynie z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 

chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 

granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest 

dopuszczony postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

W ocenie organu nadzoru, nie mieści się w delegacji, zawartej w ww. przepisach, treść postanowienia 

rozdziału II § 3 ust. II Regulaminu (…), z którego wynika, iż usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać 

się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń, w tym liści, systematycznie w miarę występujących 

potrzeb. Za niezgodne z prawem należy bowiem uznać, zobowiązanie właścicieli nieruchomości do 

niezwłocznego usunięcia błota, śniegu i lodu, ponieważ określenie częstotliwości wykonywania tych 

obowiązków nie została przewidziana w obowiązkach uregulowanych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy 

(podobnie wyrok WSA w Poznaniu z 9 października 2013 r. sygn. akt: IV SA/Po 741/13). Również 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w wyroku z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 258/14 

przyjął, iż art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, nie 

upoważnia rady gminy do określania częstotliwości wykonywania tych obowiązków, ani też sposobu i miejsca 

gromadzenia błota, śniegu, lodu i zanieczyszczeń. Wyeliminowanie powyższych przepisów z obrotu prawnego 

powoduje, iż w uchwalonym Regulaminie (…), brak jest regulacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 lit. b 

ustawy. 

Zgodnie z pkt 2 ust. 2 art. 4 ww ustawy, regulamin winien określać rodzaj i minimalną pojemności 

pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. Określając te wymagania, rada gminy jest zobowiązana uwzględnić średnie ilości 

odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczbę osób 

korzystających z pojemników. 

W rozdziale III Regulaminu (…) Rada, wprowadzając regulację w tym zakresie, nie w pełni jednak 

zrealizowała obowiązek wynikający z wyżej powołanego przepisu. Nie określiła bowiem minimalnej 

pojemności pojemników dla mieszkańców  nieruchomości. Jak wskazują, § 4 ust. 1 oraz ust. 9 Regulaminu, 

stanowiące odpowiednio, iż właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w 

dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych; zarządcy nieruchomości i 

budynków powinni dostosować pojemność pojemników na odpady do liczby mieszkańców i częstotliwość 

wywozu, powyższe upoważnienie Rada przekazała, bez ustawowego upoważnienia innym podmiotom. Tym 

samym niewprowadzając regulacji dotyczącej określenia minimalnej pojemności pojemników dla 

poszczególnych nieruchomości, Rada Gminy Płoskinia nie wykonała obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 2 

pkt 2 ustawy. 

Ponadto należy wskazać, iż zakres upoważnienia wynikający z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy, przekraczają 

postanowienia § 4 ust. 3 Regulaminu, odnoszące się do: zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla obsługi 

podczas opróżniania pojemników i dla osób gromadzących odpady w tych pojemnikach, a także gwarancji 

długotrwałego ich użytkowania (lit. a), zabezpieczenia przed wydostawaniem się odorów, rozwiewaniem 

odpadów, roznoszeniem przez zwierzęta oraz niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych (lit. b), a 

także postanowienie ust. 5, w zakresie zobowiązania zabezpieczenia wydzielonego miejsca na pojemników do 

zbierania odpadów przed zbieraniem się wody i błota. 

W świetle bowiem powołanego przepisu rada gminy, oprócz określenia rodzaju i minimalnej pojemności 

pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów  komunalnych, winna określić warunki rozmieszczenia 

tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Podkreślić 

jednocześnie należy, iż kwestionowanych postanowień nie można uznać za mieszczące się zakresie 

pojęciowym, rodzaju pojemników. 

Tym samym, zdaniem organu nadzoru, zasadnym jest stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w 

całości, z uwagi na brak pełnej regulacji regulaminowej w zakresie art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy. 

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2010 r. sygn. akt: II SA/Gd 212/10, 

który stwierdził, iż: „wydawany na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

regulamin stanowi prawo miejscowe i winien kompleksowo regulować zawartą w nim materię. Rada gminy 

jest nie tylko uprawniona, lecz zobligowana do uregulowania kwestii wskazanych w wymienionym przepisie”. 
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Niezależnie od tego należy wskazać na inne istotne naruszenia przepisów prawa przez poszczególne 

postanowienia Regulaminu (…), a mianowicie: 

W rozdziale II podrozdział III, odnoszącym się do mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza 

myjniami i warsztatami naprawczymi, Rada Gminy w ust. 2 dopuściła dokonywanie drobnych napraw 

pojazdów samochodowych takich jak wymiana kół, żarówek, uzupełnianie płynów itp., poza warsztatami 

samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą jej właściciela i tylko wtedy, gdy nie są one 

uciążliwe dla mieszkańców tej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich (…). 

Zapisy odnoszące się do wymogu nieuciążliwości dla mieszkańców nieruchomości, na której naprawa ma 

miejsce oraz nieruchomości sąsiednich, podobnie jak obowiązek uzyskania zgody właściciela nieruchomości, 

wykraczają poza upoważnienie art. 4 ust. 2 ustawy. Należy wskazać, że to Kodeks cywilny reguluje kwestie 

dotyczące stosunków sąsiedzkich. W myśl art. 144 k.c właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu 

swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad 

przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków 

miejscowych. Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. sygn. akt II OSK 

2012 /12 stwierdził, iż regulacja dotycząca uciążliwości dla innych osób wkracza w regulację prawa 

sąsiedzkiego zawartą w art. 144 k.c. W wyroku tym Sąd również uznał, iż: „ uzależnienie możliwości mycia i 

napraw pojazdów od braku uciążliwości dla innych osób i środowiska, po pierwsze wkracza w regulację prawa 

sąsiedzkiego zawartą w art. 144 k.c., a po drugie wprowadza warunek braku zanieczyszczenia środowiska, 

który jest zbyt ogólny, mimo przykładowego wyliczenia, aby adresaci normy mogli go zachować”. Powyższe 

stanowisko w pełni podziela organ nadzoru. 

Ponadto w rozdziale II Regulaminu (…), § 3 ust. 2 lit. c tiret 1., Rada ustaliła, iż do pojemników 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych wrzucamy puste, odkręcone i zgniecione butelki 

plastikowe po napojach (np. typu PET). Wskazać należy, że z legalnej definicji pojęcia selektywnego zbierania 

odpadów, zawartej w art. 3 pkt 24 ustawy o odpadach wynika, iż przez takie należy rozumieć zbieranie, w 

ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie 

odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. Wprawdzie z przepisu 

art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a powoływanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynika 

kompetencja rady gminy do określenia wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów, to jednak, w 

świetle przywołanej powyżej definicji pojęcia selektywnego zbierania odpadów, uznać należy zobowiązywanie 

do wrzucania do pojemników jedynie zgniecionych i pozbawionych nakrętek butelek, za przekroczenie 

przyznanego radzie gminy uprawnienia. (podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – wyrok 

sygn. akt: IV SA/Po 576/15). 

W rozdziale VII Regulaminu Rada określiła zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej. 

W § 9, zobowiązano właścicieli nieruchomości utrzymujących zwierzęta gospodarskie do prowadzenia 

hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych zapachów 

(ust. 2). W ust. 3 Rada wskazała, iż hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, 

aby nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi 

zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. Powyższe zapisy również wykraczają poza materię regulaminową. 

Jak wskazano wyżej, to Kodeks cywilny reguluje kwestie dotyczące stosunków sąsiedzkich. Rada gminy nie 

posiada uprawnienia do doprecyzowania ww. regulacji. 

W ust. 4 § 9 Regulaminu (…) wskazano, iż pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i 

bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości. Określenie należytej czystości jest 

określeniem ogólnym, którego interpretacja może prowadzić do nadużyć przy ocenie czystości pomieszczeń 

przeznaczonych do hodowli zwierząt, czy też ich otoczenia. 

Za wykraczające poza upoważnienie, wynikające z art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy, należy uznać również 

postanowienia § 9 ust. 5 i 6 Regulaminu, dotyczące odpowiednio odprowadzania ścieków z pomieszczeń dla 

zwierząt gospodarskich oraz składowania wydalin zwierząt, obornika i innych nieczystości pochodzących z 

hodowli oraz gromadzenia ich poza pomieszczeniami dla zwierząt. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. z 2015 r. poz. 

625 z późn. zm.), obornik i gnojowicę należy traktować jako nawozy naturalne. Zasady przechowywania i 

stosowania nawozów naturalnych (obornika, gnojowicy i gnojówki) regulują odpowiednio wskazana już 
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ustawa o nawozach i nawożeniu oraz art. 47 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 469 z późn. zm.). Naruszenie wskazanych przepisów w zakresie zasad przechowywania i stosowania 

nawozów naturalnych może prowadzić do zastosowania sankcji przewidzianych przez obydwie ustawy. 

Zgodnie z art 4 ust 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulamin określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące wyznaczania obszarów 

podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rada Gminy Płoskinia dokonując regulacji w Rozdziale VIII Regulaminu ”Obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania”, określając terminy przeprowadzenia deratyzacji w 

ust. 2 § 10, dodatkowo wprowadziła obowiązek jej przeprowadzenia każdorazowo w przypadku wystąpienia 

gryzoni na terenie nieruchomości, co prowadzi do upoważnienia bliżej nieokreślonego podmiotu do oceny 

potrzeb i terminu jej przeprowadzenia. Powyższy obowiązek natomiast wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 z ustawy o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym właściciel, posiadacz lub 

zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w celu 

zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie. 

Ponadto treść § 10 ust. 1 lit. b Regulaminu (…), w części sformułowanie: „ tylko w miarę potrzeb” nie 

koresponduje z upoważnieniem zawartym ww. art. 4 ust. 2 pkt 8. 

Należy również zauważyć, iż definicje pojęć zawarte w rozdziale I Regulaminu: w § 2 ust. 8 - „odpady 

opakowaniowe”, w § 2 ust. 9 - „ odpady niebezpieczne” oraz w § 2 ust. 14 - „zabudowa zagrodowa” nie w 

pełni odpowiadają definicjom tych pojęć zawartych w aktach wyższego rzędu, co uzasadnia stwierdzenie 

nieważności Regulaminu również w tej części. 

W związku z tym postanowiono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

  
 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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