
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P.II. 4131.2.114.2021 
WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 13 maja 2021 r. 

Na podstawie art.  85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.), 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

uchwały Nr XXIX/26/21 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jodłowej. 

Uzasadnienie  

W dniu 25 marca 2021 r. Rada Gminy Jodłowa podjęła uchwałę  XXIX/26/21w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jodłowej. 

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały rada powołała się na art. 4 ust.1 pkt 2) i ust.2  ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.). Zwrócić jednak 
należy uwagę, że wysokość cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego lub też 
sposób ich ustalania są określane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego jedynie 
o tyle, o ile „przepisy szczególne nie stanowią inaczej” ( art. 4 ust. 1 in principio u.g.k.), a więc o ile 
przepisy odrębnych - względem ustawy o gospodarce komunalnej - ustaw nie zawierają w omawianym 
zakresie odmiennych rozwiązań prawnych. Owa odmienność występuje na gruncie m.in.  art. 6 ust. 2 i 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1439 ze zm.). Rozwiązania przyjęte w tej ustawie , w zakresie, w jakim dotyczą usług opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, należy uznać za  lex specialis względem 
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej. 

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn..akt:  I SA/Sz 202/12, wyraźnie 
stwierdził, że brak jest podstawy prawnej, aby rada gminy ustalała stawki opłat za wywóz odpadów 
komunalnych, usuwanie nieczystości płynnych i ich transport w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1996 r. 
o gospodarce komunalnej. 

Ponadto, w ocenie organu nadzoru ustalenie sztywnej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów 
oznacza w istocie wprowadzenie stawki urzędowej, do czego rada nie posiada kompetencji. Realizacja tej 
usługi następuje bowiem na podstawie umowy cywilnoprawnej, natomiast wysokość opłaty z tego tytułu 
powinna być negocjowana przez strony tego stosunku prawnego. Powyższe wynika z istoty stosunków 
cywilnoprawnych charakteryzujących się równością stron, która w przypadku jednostronnego urzędowego 
określenia jest naruszona. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym organ nadzoru stwierdza nieważność 
uchwały rady gminy, która w sposób istotny narusza prawo tj. gdy pozostaje   w wyraźnej sprzeczności 
z określonym przepisem prawa (wyrok NSA z 13 listopada 1998 r.,  II S.A./Łd 994/98 z 18 lipca 2000 r. 
S.A./Łd 812/00).  Przedmiotowa uchwała, jak wykazano wyżej w sposób oczywisty narusza przepis 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 maja 2021 r.

Poz. 1905



art. 4 ust.1 pkt 2) ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach , dlatego też należało stwierdzić jej nieważność. 

 Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od 
dnia jego doręczenia. 

   

z up. WOJEWODY 
PODKARPACKIEGO 

Dyrektor Wydziału Prawnego 
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Mariusz Jabłoński 
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