WOJEWODA LUBELSKI

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.379.2016
Wojewody Lubelskiego
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Szastarka z dnia
27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Szastarka”, w części obejmującej § 2 uchwały.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.,
poz. 446)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Szastarka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szastarka”, w części obejmującej § 2
uchwały.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXIV/125/2016 została doręczona organowi nadzoru w dniu 6 października 2016r.
Przedmiotową uchwałę Rada Gminy Szastarka podjęła na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250, ze zm.).
W myśl przywołanego przepisu ustawy, rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego (art. 4 ust. 1).
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, 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,
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;
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4) (uchylony);
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
W § 2 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Szastarka postanowiła, iż traci moc uchwała Nr
XXXI/168/2012 Rady Gminy Szastarka z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szastarka (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2012 r., poz. 4447 z
późn. zm.).
Zamieszczenie regulacji § 2 w uchwale Nr XXIV/125/2016 pozostaje w sprzeczności z art. 11 ustawy
z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87). Stosownie do treści przywołanego przepisu, dotychczasowe akty
prawa miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w
życie ustawy zmieniającej – tj. do dnia 31 lipca 2016 r.
Wymieniona przez Radę uchwała, w związku z faktem, iż została podjęta przed dniem 1 lutego 2015
r., utraciła moc z dniem 1 sierpnia 2016 r.
Stosownie do treści § 126 w zw. z § 143 zasad techniki prawodawczej przyjętych rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z
2016r., poz. 283) zachowanej czasowo w mocy uchwały rady gminy nie uchyla się, jeżeli upłynął termin, do
którego nowa ustawa zachowała jej moc obowiązującą. W takiej sytuacji w nowej uchwale zamieszcza się
odnośnik informujący o uchwale, która przestała obowiązywać z mocy samego prawa, a której treść wiąże
się z treścią nowej uchwały rady gminy. W odnośniku tym podaje się również datę utraty mocy
obowiązującej przedmiotowej uchwały oraz wskazuje przepis prawny, z mocy którego przestała ona
obowiązywać.
W świetle powyższego rozstrzygnięcie przez Radę o utracie mocy uchwały Nr XXXI/168/2012 z dnia
30 listopada 2012r., która przestała obowiązywać z mocy ww. ustawy, jest pozbawione podstaw prawnych.
W tym stanie rzeczy wszczęcie postępowania w celu stwierdzenia nieważności uchwały Nr
XXIV/125/2016 we wskazanym zakresie jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
w/z WOJEWODY LUBELSKIEGO
Robert Gmitruczuk
WICEWOJEWODA
Otrzymują:
1) Wójt Gminy Szastarka
2) Przewodniczący Rady Gminy Szastarka
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