
Uchwała nr LXII/1464/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 17 lipca 2006r. 

 
w sprawie rozpatrzenia wezwania firmy REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Oddział w Sosnowcu do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego uchwałą nr LVII/1189/06 
z dnia 27 marca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Katowice. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.1 i art.101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.35 § 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego – po rozpatrzeniu sprawy 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§ 1. Nie uwzględnić wezwania firmy REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział 

w Sosnowcu do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego uchwałą nr LVII/1189/06 z dnia 
27 marca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Katowice. 
Nie uwzględnienie wezwania następuje w zakresie sprzeciwu wobec postanowienia §7 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice, w którym 
zobowiązuje się przedsiębiorstwa wywozowe do stosowania określonego w §7 ust.1 
maksymalnego poziomu odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania 
na składowiskach odpadów, który został określony na poziomie 27% masy [Mg] zebranych 
odpadów komunalnych będących sumą masy odpadów selektywnie zebranych i masy 
odpadów komunalnych niesegregowanych – co stanowi 75% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  
oraz §8 ust.4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice, 
w którym zobowiązuje się przedsiębiorstwa wywozowe do utworzenia i prowadzenia 
obiektów wspomagających systemy zbierania odpadów komunalnych, opakowaniowych 
i niebezpiecznych wyszczególnionych w „Planie gospodarki odpadami dla miasta Katowice”. 

 
§ 2. Prawne i faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do poinformowania wnoszącego 

wezwanie o zajętym przez Radę Miasta Katowice stanowisku. 
 
§  4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Marek Chmieliński 
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UZASADNIENIE 
 
 
 
 Pismem z dnia 13 czerwca 2006r. doręczonym Radzie Miasta Katowice w dniu 26.06.2006r. 
przedsiębiorca REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Sosnowcu (zwany dalej 
„Firmą REMONDIS”) wezwał Radę Miasta Katowice do usunięcia naruszenia prawa poprzez 
zmianę uchwały Rady Miasta Katowice nr LVII/1189/06 z dnia 27 marca 2006r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice (dalej zwana 
„Regulaminem”), w zakresie zobowiązania przedsiębiorstw wywozowych do stosowania 
maksymalnego poziomu składowania odpadów ulegających biodegradacji na składowiska odpadów 
oraz zobowiązania przedsiębiorstw wywozowych do utworzenia i prowadzenia obiektów 
wspomagających systemy zbierania odpadów komunalnych, opakowaniowych i niebezpiecznych 
wyszczególnionych w „Planie gospodarki odpadami dla miasta Katowice”. Zdaniem Firmy 
Remondis obowiązki określone w §7 oraz §8 ust. 4 Regulaminu naruszają: 
–  art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
–  art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U 

z 2005r. Nr 236 poz. 2008), zwana dalej u.u.cz.p.g., 
–  art. 9 ust. 3 i 4, art. 10 ust.2 oraz art. 16a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U 

z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), zwana dalej u.o. 
 
 Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie zasługuje na uwzględnienie z powodów 
następujących: 
1. 
 Firma REMONDIS podnosi, iż gmina nie może nakładać na przedsiębiorcę dodatkowych 
ograniczeń dotyczących np. maksymalnego poziomu odpadów ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, bowiem zapewnienie warunków 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
należy do obowiązkowych zadań własnych gmiy. Zatem nakaz wynikający z art.16a pkt 4 u.o. nie 
może być kierowany do przedsiębiorców. Ponadto wskazuje, iż istniejące w Regulaminie 
ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinno być 
osiągnięte do dnia 31 grudnia 2010r., a więc dopiero od 1 stycznia 2011r. Może być skutecznie 
egzekwowane. 
Przywołane wyżej stanowisko Firmy REMONDIS jest nie do zaakceptowania. Po pierwsze –  
przepis art.16a pkt 4 u.o. nie określa ani w sposób ścisły wielkości ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji, ani konkretnego sposobu ich obliczenia. Określa jedynie maksymalny 
poziom ograniczenia masy odpadów w poszczególnych latach w stosunku do ilości odpadów 
ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. Natomiast ilość odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (wyprodukowanych jak i prognozę na lata następne) ustalona została 
w „Planie gospodarki odpadami dla miasta Katowice”. Zatem zarzut Firmy REMONDIS, że 
ustalony w Regulaminie maksymalny poziom (27%) może być wymagany dopiero po 31 grudnia 
2010 roku jest chybiony. Dla miasta Katowice poziom wymagany po 31 grudnia 2010 roku wynosi 
29%, dlatego każda niższa wartość określona w Regulaminie jest zgodna z art.16a pkt 4 u.o. i nie 
stoi w sprzeczności z jego ratio legis. Po drugie – skuteczna realizacja art.16a pkt 4 u.o. możliwa 
jest wyłącznie przy równoczesnym zapewnieniu warunków określonych w punktach od 1 do 3, 
których  konkretyzacja następuje w oparciu o postanowienia u.u.cz.p.g. oraz regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. W związku z tym  § 7 Regulaminu jest wypełnieniem 
obowiązku ustawowego wynikającego wprost z brzmienia art.4 ust.2 pkt 4 u.o., który nakłada na 
gminę obowiązek określenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania na składowiskach odpadów. Po trzecie – wykonywanie zadań własnych przez gminę 
następuje nie tylko w drodze podejmowania faktycznych działań bezpośrednio przez samą gminę, 
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ale również poprzez stanowienie w granicach prawa aktów prawa miejscowego, w których dla 
określonych grup podmiotów ustala się konkretny zakres obowiązków. Tylko w taki sposób 
dochodzi do zaspokajania w pełni zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.   
 W świetle powyższego nie jest również zasadny zarzut naruszenia art. 10 ust.2 u.o., na który 
powołuje się Firma REMONDIS. W jej błędnej ocenie treść tego przepisu ma uzasadniać 
nieograniczoną swobodę przedsiębiorcy w dążeniu do selektywnego odbierania odpadów oraz 
zwłaszcza ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.   
Teza o pozostawieniu tego obowiązku całkowitemu uznaniu przedsiębiorcy nie znajduje 
uzasadnienia na gruncie regulacji prawnych w u.u.cz.p.g. Potwierdzeniem jest chociażby treść art.9 
ust.1a pkt.3 u.u.cz.p.g., zgodnie z którym wśród obligatoryjnych elementów zezwolenia na 
prowadzenie działalności wymienia się wrost obowiązek określenia dopuszczalnego do 
składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Tym samym zapis §7 
Regulaminu w związku z art.4 ust.2 pkt.4.u.u.cz.p.g. W żadnym przypadku nie może być uznany za 
wyjście poza granice ustawy. 
 Zarzut dotyczący art.8 ust.1 u.u.cz.p.g. pozostawia się bez komentarza, albowiem nie ma 
związku z treścią  § 7 Regulaminu. Tym bardziej niezrozumiałe jest odwoływanie się w tym 
miejscu do postanowień zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice. 
2. 
 W odniesieniu do zarzutu, iż gmina nie może nakazywać tworzenia i prowadzenia obiektów 
wspomagających systemy zbierania odpadów komunalnych, opakowaniowych i niebezpiecznych 
wyszczególnionych w Planie gospodarki odpadami dla miasta Katowice podkreśla się, że Plan 
gospodarki odpadami dla miasta Katowice przewiduje między innymi następujące systemy 
zbierania odpadów w celu ich prawidłowego przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania: 
system zbierania surowców wtórnych i odpadów opakowaniowych, 
system zbierania odpadów wielkogabarytowych, 
system zbierania odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych), 
system zbierania odpadów ulegających biodegradacji (kuchenne), 
system zbierania odpadów z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy), 
– system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, 
– system zbierania odpadów z czyszczenia ulic i placów, ze studzienek kanalizacyjnych 

i szlamów ze zbiorników bezodpływowych. 
Zgodnie z art. 16a. pkt. 2 u.o. do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki       
odpadami komunalnymi należy m.in. zapewnianie warunków funkcjonowania systemu 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: 

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 
c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 

 
 Wymienione powyżej systemy zbierania odpadów są podstawą działania przedsiębiorstwa 
ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Selektywne zbieranie odpadów oraz 
ograniczanie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania jest 
obowiązkiem ustawowym i wynika wprost z art. 10 u.o. Jednocześnie po myśli art.3 ust.3 pkt 23 
u.o. przez zbieranie odpadów rozumie się każde działanie, w szczególności umieszczanie 
w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do 
transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 
 Nadmienić należy również, że zgodnie z art.37 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. Nr180 poz. 1495) zbierający zużyty sprzęt 
jest obowiązany do: 
 1) selektywnego zbierania zużytego sprzętu; 
 2) nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, z 
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zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. 
Zgodnie z art.3 ust.1 pkt. 16 w/w ustawy zbierającym zużyty sprzęt jest prowadzący punkt 
zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, oraz gminna 
jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych. 
 Wobec powyższego działalność firm wywozowych łączy się nieodzownie 
z przygotowaniem miejsc do gromadzenia i magazynowania odpadów wyselekcjonowanych ze 
strumienia odpadów komunalnych, przygotowaniem odpowiednich pojemników/worków na dany 
rodzaj odpadów oraz prawidłowego przygotowania ich do transportu. Powyższe działania stanowią 
podstawowe obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zatem § 8 ust.4 Regulaminu jest naturalną 
i oczywistą konsekwencją wyżej wymienionych regulacji prawnych, którego bezpośrednią 
podstawę prawną stanowi art.4 ust.2 pkt 5 u.u.cz.p.g. Ponadto zauważyć należy, iż zarzut w tym 
względzie Firmy REMONDIS jest zaprzeczeniem wcześniejszej argumentacji 
o współodpowiedzialności każdego przedsiębiorcy za gospodarowanie odpadami. 
 W świetle przytoczonych argumentów nie jest również zasadny zarzut naruszenia art.22 
Konstytucji RP przez postanowienia zawarte w Regulaminie, które jedynie w subiektywnym 
odczuciu przedsiębiorców godzą w konstytucyjnie chronioną zasadę wolności działalności 
gospodarczej. Zresztą Firma REMONDIS sama podnosi – odwołując się do art. 22 Konstytucji RP 
– że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy 
i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Bezsprzeczne jest zatem, iż postanowienia 
Regulaminu wprowadzające istotne ograniczenia w prowadzonej działalności w imię ważnego 
interesu publicznego, jakim niewątpliwie jest prawidłowa i skuteczna gospodarka odpadami, 
mieszczą się w granicach konstytucyjnie dopuszczalnego ograniczenia wolności działalności 
gospodarczej.   
 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Marek Chmieliński 
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