
Uchwała Nr ….................

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia...............................

w  sprawie  niewnoszenia  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego dotyczące uchwały Nr XLI/263/13 Rady 
Miejskiej  Trzcianki z  dnia  14 marca 2013 r.  w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Trzcianka”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska 

Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nie wnosić skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego KN- I. 4131.1.232.2013.8 z dnia 23 kwietna 2013 roku, otrzymane 

29 kwietnia 2013 r., dotyczące stwierdzenia nieważności  § 1 ust.2 pkt 3, 5, 6, 7 i 8, 

§ 2 ust.  1 pkt 3,4 ,5 i  7, § 17 ust.  3 pkt 7 i  § 21 uchwały Nr XLI/263/13 Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



UZASADNIENIE

do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie 
niewnoszenia  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody 
Wielkopolskiego  dotyczące  uchwały  Nr  XLI/263/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka”

Organ  nadzoru  dokonując  badania  zgodności  z  prawem  uchwały 

Nr  XLI/263/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie 

uchwalenia  „  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 

Trzcianka”,  stwierdził  naruszenie  postanowień  delegacji  ustawowej   w  zakresie 

zapisów  zobowiązujących  radę  gminy  do  określenia  w  drodze  regulaminu 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczących 

jedynie  kwestii  wyliczonych  w  art.  4  ustawy  z  dnia  13  września  1996  roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.).

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność 

w § 1 ust. 2 pkt 3, 5, 6, 7 i 8 zapisów dotyczących zdefiniowania w uchwale pojęć: 

odpady  wielkogabarytowe,  nieruchomość  niezamieszkała,  nieruchomość 

zamieszkała,  punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  i  właściciel  nieruchomości. 

Ponadto  uznał,  że  rada  gminy  nie  może  nałożyć  na  właściciela  nieruchomości 

obowiązku „usuwania zanieczyszczeń   z powierzchni nieruchomości i gromadzenia 

ich  w urządzeniach  określonych  w  Regulaminie,  uwzględniając  częstotliwość 

i sposób  pozbywania  się  odpadów  z nieruchomości,  zgodnie  zasadami  opisanymi 

w Rozdziale  4”  (§  2  ust.  1  pkt  3  uchwał)  oraz  usuwania,  poprzez zamiatanie, 

zbieranie,  grabienie,  zmywanie,  itp.,  zanieczyszczeń  z powierzchni  nieruchomości 

i utrzymanie  ich należytego stanu sanitarno – higienicznego  (§ 2 ust.  1  pkt   7). 

Ponadto  organ  nadzoru  stwierdził,  że  zapisy  w   §  2  ust.  1  pkt  4  i  5  dotyczące 

„uprzątania  błota,  śniegu,  lodu  i innych  zanieczyszczeń  z chodników  położonych 

wzdłuż nieruchomości  w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie 

się pieszych” nie dotyczy wszystkich chodników, a jedynie „takich chodników, które 

są  wydzieloną  częścią  drogi  publicznej  służącą  do  ruchu  pieszego  położoną 



bezpośrednio wzdłuż granicy nieruchomości”. Jednocześnie Wojewoda Wielkopolski 

stwierdził,  że  w  zakresie  deratyzacji  nie  ma  podstaw  do  zobowiązania  osób 

utrzymujących  zwierzęta  gospodarskie  do  „przeprowadzania  deratyzacji 

pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną 

i jesienią” (§ 17 ust. 3 pkt 7). Również organ nadzoru zakwestionował § 21 uchwały 

dotyczący  powierzenia  kontroli  przestrzegania  Regulaminu  Straży  Miejskiej  oraz 

upoważnionym przez  Burmistrza  Trzcianki  pracownikom,  gdyż  w  ocenie  organu 

nadzoru,  obowiązki  te  wynikają  z  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

Przedmiotowe  rozstrzygnięcie  nadzorcze  należy  uznać  za  uzasadnione, 

ponieważ  brak  jest  podstaw  prawnych  do  wnoszenia  na  nie  skargi  do  WSA 

w Poznaniu (art.98 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym). Jednocześnie, w związku 

ze stwierdzeniem nieważności  § 2 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały w zakresie sprzątania 

chodników,  zachodzi  konieczność  przygotowania  stosownego  projektu  uchwały 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na terenie gminy 

Trzcianka.  Wobec  konieczności  zasięgnięcia  opinii  Powiatowego  Inspektora 

Sanitarnego w sprawie tej zmiany, projekt uchwały zostanie przedłożony przeze mnie 

na kolejną sesję.

 Ponadto dodaję, że ww. rozstrzygnięcie nadzorcze nie wstrzymuje procedury 

wprowadzania  nowych zasad gospodarowania  odpadami  komunalnymi  od 1  lipca 

2013 r. w gminie.


