
UCHWAŁA NR XXXVI/827/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę Prokuratora Prokuratury 
Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach z dnia 25 marca 2013 r. na uchwałę nr LXVI/1333/10 Rady Miasta 
Katowice z dnia 25 października 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. Nr 249, poz. 3820) wraz z odpowiedzią na skargę. 

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty odpowiedzi na skargę 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
W piśmie z dnia 25 marca 2013r. skarżąca wniosła skargę na uchwałę nr LXVI/1333/10 Rady Miasta 

Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. W skardze 
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: 

a) nałożenie na organizatorów imprez masowych w § 2 ust. 2 regulaminu, obowiązku: 1) wydzielenia miejsc 
gromadzenia odpadów komunalnych i wyposażenia ich w wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do 
gromadzenia odpadów, 2) usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy, 3) usunięcia 
odpadów i uprzątnięcia terenu dotyczy również terenów przyległych do nieruchomości na której impreza się 
odbywała, jeżeli jej uczestnicy mogli spowodować zanieczyszczenie tego terenu, 4) zapewnienia wystarczającej 
ilości przenośnych szaletów, 

b) nałożenie na właścicieli nieruchomości w § 3 pkt 4 regulaminu, obowiązku usuwania sopli i nawisów 
śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, 

c) zamieszczenie w § 7 ust. 3 regulaminu, nakazu składowania odpadów komunalnych na konkretnie przez 
radę wskazanych składowiskach. 

Mając na uwadze powyższe skarżący wnosił o stwierdzenie nieważności powyżej wskazanych zapisów 
uchwały nr LXVI/1333/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku. 

Z twierdzeniem skarżącej, iż wskazane przez nią zapisy uchwały nr LXVI/1333/10 Rady Miasta Katowice 
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku wykraczają poza 
upoważnienie ustawowe nie sposób się zgodzić. 

Uzasadniając powyższe wskazać należy, iż uchwała nr LXVI/1333/10 Rady Miasta Katowice z dnia 
25 października 2010 r. 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 2005 r. Nr 
236, poz. 2008 z późn. zm.), 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 -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, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów 
z remontów, 

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 urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń 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 urządzeń; 
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów; 
5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami; 

Mając na uwadze powyższy przepis, w pierwszej kolejności odnieść należy się do zarzutu w postaci 
przekroczenia upoważnienia ustawowego w § 7 ust. 3 regulaminu, poprzez ustanowienie nakazu składowania 
odpadów komunalnych na konkretnie przez radę wskazanych składowiskach. Wskazać należy, iż zgodnie 
z brzmieniem cyt. wyżej art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach obowiązującym na dzień wydania uchwały, regulamin ma określać szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące innych wymagań wynikających z gminnego (w brzmieniu 
obecnym – wojewódzkiego) planu gospodarki odpadami. 
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Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w brzmieniu obowiązującym w chwili wydania uchwały, rada gminy określając w drodze uchwały wymagania 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości uwzględnia również „wynikające z wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają 
być przekazywane”. Obowiązek respektowania postanowień wojewódzkiego i gminnego programu gospodarki 
odpadami przewidywały również zapisy art. 9 ust. 1a pkt 5 oraz art. 9 ust. 1c pkt 3 wyżej cyt. ustawy. Jak 
wynika z powyższego gmina zobowiązana jest respektować postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami odnośnie składowisk w tym również przy sporządzaniu gminnego programu. Również z przepisów 
ogólnych prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach wynika ściśle wiążący organy administracyjne 
charakter norm odnośnie w/w programów. 

Dodać można, iż zarówno w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 kwietnia 2006r. 
nr 2564/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych jak i w uchwale 
z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych 
wydanej już na mocy nowego brzmienia wyżej cyt. przepisów nałożono na przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów obowiązek udokumentowania gotowości 
przyjęcia odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Katowice, tj. do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz z Planu 
Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice. 

Powyższe wskazuje, iż skoro liczba składowisk została ograniczona w programach wojewódzkim i gminnym, 
nie można zasadnie czynić gminie zarzutu bezpodstawnego ograniczenia tych stanowisk w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku jako że nałożony został na nią obowiązek przestrzegania programu 
wojewódzkiego (w którym ograniczono liczbę składowisk), nałożono na nią również obowiązek uwzględnienia 
ustaleń planu wojewódzkiego przy opracowaniu planu gospodarki odpadami dla miasta Katowice (uchwała 
Rady Miasta Katowice nr XLIII/915/05 z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami 
dla miasta Katowice). Nie można również zasadnie czynić gminie zarzutu bezpodstawnego (przekraczającego 
normę ustawową) umieszczenia zapisu o składowiskach w regulaminie utrzymania czystości i porządku jako że 
konieczność umieszczenia wymagań wynikających z gminnego (w brzmieniu obecnym – wojewódzkiego) 
planu gospodarki odpadami (w tym zapisu o składowiskach) w regulaminie nałożył na gminę art. 4 ust. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Na marginesie dodać można, iż możliwość ograniczenia przez Gminę Katowice składowisk, z których mogą 
korzystać przedsiębiorcy świadczący na jej terenie usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 
została potwierdzona w wydanym przed podjęciem zaskarżonej uchwały wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. akt VI Aca 613/10). 

Wobec powyższego uznać należy, iż przyjęcie zapisu w brzmieniu kwestionowanym przez skarżącego 
nie wykracza poza upoważnienie ustawowe. 

Odnosząc się do zarzutu w postaci przekroczenia upoważnienia ustawowego w § 3 pkt 4 regulaminu, poprzez 
ustanowienie obowiązku usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich 
pojawieniu się, wskazać należy, iż zgodnie z ust. 2 pkt 1 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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 dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu 
się dotyczy tylko części nieruchomości służących do użytku publicznego na co wskazuje brzmienie § 3 pkt 
4 regulaminu, określające jednoznacznie zakres nałożonego obowiązku. Wobec więc faktu, iż regulacja 
usuwania śnieżnych i sopli lodowych z dachów, gzymsów nieruchomości - 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 2011 r., NK-N.186.2011.JT1, Dolno.2011/56/765). 
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Wreszcie uznać również należy, iż nie przekroczono również upoważnienia poprzez nałożenie na 
organizatorów imprez masowych w § 2 ust. 2 regulaminu, obowiązku: 1) wydzielenia miejsc gromadzenia 
odpadów komunalnych i wyposażenia ich w wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do gromadzenia 
odpadów, 2) usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy, 3) usunięcia odpadów 
i uprzątnięcia terenu dotyczy również terenów przyległych do nieruchomości na której impreza się odbywała, 
jeżeli jej uczestnicy mogli spowodować zanieczyszczenie tego terenu, 4) zapewnienia wystarczającej ilości 
przenośnych szaletów. 

Organizatora imprezy masowej wbrew twierdzeniom skarżącego można bowiem uznać za właściciela 
nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Zgodnie z powyżej cytowanym artykułem za właściciela nieruchomości należy rozumieć 
także posiadaczy nieruchomości, a nawet tylko ich dzierżycieli. W niniejszym przypadku organizatora imprezy 
masowej uznać można na czas od momentu przekazania mu terenu imprezy za dzierżyciela w rozumieniu 
art. 338 k.c. W tym bowiem czasie włada on nieruchomością na której odbywa się impreza za kogo innego. 
Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż organizatorzy imprez masowych należą do podmiotów 
wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
na które ustawa wprost nakłada określone obowiązki z zakresu utrzymania czystości i porządku. 

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż uchwała nr LXVI/1333/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 
2010 r. 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 2009 r. 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. 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż postępowanie powinno zostać umorzone z powodu jego 
bezprzedmiotowości na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 p.p.s.a. Zgodnie bowiem z utrwalonym w orzecznictwie 
i piśmiennictwie poglądem nie można orzec o nieważności bądź niezgodności z prawem uchwały jednostki 
samorządu terytorialnego, stanowiącej akt normatywny, jeżeli uchwała ta została przez uprawniony organ 
uchylona lub utraciła moc prawną przed wydaniem wyroku. W razie utraty mocy prawnej uchwały zaskarżonej 
do sądu administracyjnego przed wydaniem wyroku sąd powinien umorzyć postępowanie sądowe (wyrok NSA 
z dnia 24 marca 1992 r., SA/Wr 96/92, OSP 1993, nr 7, poz. 149; postanowienie NSA z dnia 21 lipca 1992 r., 
SA/Wr 367/92, ONSA 1993, nr 3, poz. 63; por. też B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-
Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kraków 2006, s. 353). 

Podzielić należy powyższy pogląd wskazując, iż Sąd Administracyjny nie może orzec o nieważności bądź 
niezgodności z prawem uchwały organu stanowiącej akt normatywny, jeżeli uchwała ta została przez 
uprawniony organ uchylona lub utraciła moc prawną przed wydaniem wyroku. W takiej sytuacji Sąd 
Administracyjny winien umorzyć postępowanie.
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