
UCHWAŁA NR XXXVI/826/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie nieuwzględnienia wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011r. Nr 270, poz. 
1599 z póżn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala: 

§ 1. Nie uwzględnić wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach o uchylenie § 
3 ust. 9 uchwały nr XXX/685/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 885)

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Uzasadnienie
Dnia 26 marca 2013r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło pismo prokuratora Prokuratury Rejonowej 

Katowice-Północ w Katowicach z dnia 25 marca 2013r. dotyczące wniosku o uchylenie uchwały Rady Miasta 
Katowice nr XXX/685/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Katowice. 

W wniosku zarzucono istotne naruszenie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz § 135 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej polegające na wykroczeniu poza 
upoważnienie ustawowe poprzez nałożenie na właścicieli nieruchomości w § 3 ust. 9 regulaminu, obowiązku 
usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów, stwarzających zagrożenie dla przechodniów. 

Mając na uwadze powyższe wnioskująca wnosiła o uchylenie powyżej wskazanych zapisów uchwały 
nr XXX/685/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku. 

Z twierdzeniem wnioskującej, iż wskazane przez nią zapisy uchwały nr XXX/685/12 Rady Miasta Katowice 
z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku wykraczają poza upoważnienie 
ustawowe nie sposób się zgodzić. 

Uzasadniając powyższe wskazać należy, iż uchwała nr XXX/685/12 Rady Miejskiej Katowic z dnia 
19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku wydana została m.in. na podstawie 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 
która w art. 4 ust. 1 do kompetencji rady miasta przekazała uchwalanie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, zwanego dalej "regulaminem". Zgodnie z ust. 2 pkt 1 -3 i 5 wyżej cytowanego 
artykułu 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 we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

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; 
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
Odnosząc się do zarzutu w postaci przekroczenia upoważnienia ustawowego w § 3 ust. 9 regulaminu, poprzez 

ustanowienie obowiązku usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów 
wskazać należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących 
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 
W niniejszym wypadku rada nie przekroczyła nałożonej na nią delegacji, albowiem obowiązek usuwania sopli 
i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów dotyczy tylko części nieruchomości 
służących do użytku publicznego na co wskazuje brzmienie § 3 ust. 9 regulaminu w połączeniu z tytułem 
rozdziału w jakim ten zapis się znajduje, które to określają jednoznacznie zakres nałożonego obowiązku. Wobec 
faktu, iż regulacja usuwania nawisów śnieżnych i sopli lodowych z dachów, które niewątpliwie stanowią 
zagrożenie dla przechodniów dotyczy jedynie części nieruchomości, służących do użytku publicznego uznać 
należy, iż gmina nie przekroczyła zawartego w art. 4 ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnienia (tak również w rozstrzygnięciu nadzorczym 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2011r., NK-N.186.2011.JT1, Dolno.2011/56/765). 
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Jednocześnie zaznaczyć należy, iż uchwała nr XXX/685/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice podlegała – jako akt prawa 
miejscowego (art. 4 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
- regulamin jest aktem prawa miejscowego) – kontroli Wojewody Śląskiego, zgodnie z obowiązującym na dzień 
uchwalenia art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 26 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę 
i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1754). Promulgacja uchwały 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego świadczy, iż nie jest ona – jako akt prawa miejscowego – 
niezgodna z aktami prawnymi wyższego rzędu, a jej zapisy nie wykraczają poza upoważnienie ustawowe. 

Mając na uwadze powyższe podjecie uchwały o nieuwzględnieniu przedmiotowego wniosku należy uznać za 
zasadne.
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