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Poznań, dnia 30 października 2020 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-I.4131.1.693.2020.2

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
     Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r.  poz. 773 ze zm.)

orzekam

nieważność § 7 ust. 1 w zakresie wyrazów: „niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni 
po zaistnieniu nieprawidłowości” uchwały nr 403 Rady Miasta Konina z dnia  30 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

     Na sesji w dniu 30 września 2020 r. Rada Miasta Konina podjęła uchwałę nr 403 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej zwaną 
„uchwałą”).
    Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w związku z art. 6r ust. 
3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Koninie .
      Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu  2 października 2020 roku.
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Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził 
co następuje.

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Konina ustaliła szczegółowy sposób i zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, rada gminy 
określia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

Jednocześnie stosownie do art. 6r ust. 3d ustawy: „Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa 
także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych". 

W § 7 ust. 1 uchwały określając tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych Rada Miasta Konina postanowiła, że:  „W przypadku niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania usług zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości jak i przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
reklamacja winna być złożona do Urzędu Miejskiego w Koninie do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
5 dni po zaistnieniu nieprawidłowości w jednej z poniższych form:

    a) pisemnej,
    b) mailowej,
    c) ustnej – do protokołu”.

Rada  określiła zatem termin zgłaszania reklamacji.      Zdaniem organu nadzoru należy 
stwierdzić, że rada nie miała podstaw do określenia w przedmiotowej uchwale terminu na wniesienie 
reklamacji, a ponadto termin ten rażąco ogranicza możliwość złożenia reklamacji w określonych 
sytuacjach faktycznych. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że w art. 6r ust. 3d ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyznano organowi stanowiącemu gminy kompetencje 
do uregulowania trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
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właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Organ stanowiący gminy nie ma zaś podstaw do wyznaczania terminu wniesienia 
reklamacji. W opinii organu nadzoru ochrona odbiorcy usług, którymi są także konsumenci powinna 
wskazywać choćby na możliwość dłuższego okresu na złożenie reklamacji. Na poziomie 
ustawowym, w obrocie konsumenckim (a nawet profesjonalnym) nie są wskazywane tak krótkie 
terminy na zgłaszanie wadliwości w ramach umowy cywilnoprawnej. Co więcej, Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów kwestionował siedmiodniowe terminy, które bezpośrednio lub 
pośrednio powodowały niemożność złożenia reklamacji, a stosowne postanowienia umowne taki 
termin wyznaczające uznawane były za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (vide: wyrok z dnia 5 marca 2013 r., XVII Amc 4445/12 oraz wyrok z dnia 
31 października 2012 r. sygn. akt XVII AmC 2942/12). Jeżeli zatem, z czym zgadza się organ 
nadzoru, siedmiodniowy termin nie może być wskazywany w umowie z konsumentem, to tym 
bardziej zakreślenie 5 dniowego terminu w akcie prawa miejscowego winno być kwestionowane.

          Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
2. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

           Wojewoda Wielkopolski
               (-) Łukasz Mikołajczyk

                                                                                          (dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:
Rada Miasta Konina.
Prezydent Miasta Konina.
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