
DA GMI Y 
NCUT U C H W A LA Nr XVII/137/12 

Rady Gminy Lancut 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W 6jta Gminy Lancut. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p6:1n. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98 poz. 1071 z p6:1n.zm.) Rada Gminy Lailcut u c h w a I a, co nast~puje: 

§ 1 

Uznaje si~ skarg~ na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut zlozon'\. przez Panstwo 
Barbar~ i Slawomira Golonka w dniu 19.01.2012 r. w cz~sci dotycz'\.cej 
Zarz'\.dzenia Nr 37/06 W6jta Gminy Lancut z dnia 6 1ipca 2006 r. w sprawie 
wymagafz Jakie powinien spelniac przedsi~biorca ubiegajqcy si~ 0 uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych oraz oproiniania zbiornikow bezodplywowych i transportu 
nieczystosci cieklych, oznaczonej jako ,,sprawa 2" za bezzasadn'\. z powod6w 
zawartych w uzasadnieniu stanowi'\.cym zal'\.cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 
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D Y 
Zalqcznik do 
uchwaly Nr XVIII137112tANCUT 
Rady Gminy Lailcut 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Lancut rozpoznaj'tc skarg~ Panstwa Barbary i Slawomira 
Golonka z dnia 19.01.2012 r. na dzialania Wojta Gminy Lancut zatytulowan't 
jako wniosek 0 udzielenie pisemnej interpretacji przeplsow prawa 
w indywidualnej sprawie dotycz'tcej swiadczenia uslug usuwania odpadow 
komunalnych z terenu Gminy Lancut, ustalila przy uwzgl~dnieniu wyjasnien 
Wojta Gminy Lancut, co nast~puje : 

We wniosku z dnia 19.01.2012 r., zwanym dalej skarg't Panstwo Barbara 
i Slawomir Golonka: 

1. W "Sprawie 1" poruszaj't kwestie dotycz'tce wejscia w Zycie: 
- Uchwaly Nr XlIII 1 14/99 Rady Gminy w Lancucie z dnia 23 wrzesnia 

1999 r. w sprawie ustalenia oplat za uslugi w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania stalych i cieklych odpadow komunalnych 

- Uchwaly Nr XXXIV1262/06 Rady Gminy Lancut z dnia 29 marca 2006 
r. w sprawie gomych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci 
za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oproznianie 
zbiomikow bezodplywowych 

- Uchwaly Nr XVIlII198/08 Rady Gminy Lancut z dnia 26 sierpnia 2008 
r. w sprawie gomych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci 
za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz opro:mianie 
zbiomikow bezodplywowych. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu 
czystosci i porz'tdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z poin.zm.) 
Rada Gminy Lancut podj~la dnia 26 sierpnia 2008 r. uchwal~ Nr XVlIII198/08 
w sprawie gomych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci 
za uslugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz oproznianie 
zbiomikow bezodplywowych. Uchwala ta w § 4 stanowi, cyt: Traci moc 
Uchwala Nr XXXIVI262106 Rady Gminy Lancut z dnia 29 marca 2006 r. 
w sprawie gornych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci 
za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oproznianie 
zbiornikow bezodplywowych. Natomiast § 5 uchwaly Nr XVIIII198/08 Rady 
Gminy Lancut z dnia 26 sierpnia 2008 r. stanowi cyt: Uchwala wchodzi w iycie 
z dniem podj~cia. 

Zapis art. 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porz'tdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236. Poz. 2008 z pom. zm.) 
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w brzmieniu obowi'lzuj'tcym na dzien 26.08.2008 r. nie stanowil, iz uchwaly 
w sprawie g6rnych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci 
s't prawem mleJscowym. 

W6jt Gminy Lancut przeslal Wojewodzie Podkarpackiemu celem 
legalizacji uchwal(( Nr XXXIV/262/06 Rady Gminy Lancut z dnia 29 marca 
2006 r. (pismem z dnia 3.04.2006 r. znak BRG.O 150/2/06) oraz uchwal(( 
Nr XVIIII198/08 Rady Gminy Lailcut z dnia 26 sierpnia 2008 r. (pismem z dnia 
1.09.2008 r. znak BRG.0150/7/08). 

Wojewoda Podkarpacki nie wszcz'tl post((powania nadzorczego zar6wno 
w sprawie uchwaly Nr XXXIV/262/06 jak i uchwaly Nr XVIIII198/08. Tym 
samym doszlo do legalizacj i tych uchwal pod k'ttem zgodnosci z prawem. 

W tym stanie faktycznym nie moma przyj'tc, iz W6jt Gminy Lancut byl 
zobowi'tzany do przekazania Uchwaly Nr XVIIII198108 Rady Gminy Lancut 
z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie g6rnych stawek oplat ponoszonych przez 
wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadow 
komunalnych oraz oproinianie zbiornik6w bezodplywowych Wojewodzie 
Podkarpackiemu celem publikacji w Dzienniku Urz((dowym Wojew6dztwa 
Podkarpackiego. 

W 6jt Gminy odnosz'tc si(( do kwestii wysokosci ceny za wyw6z 
i skladowanie odpad6w komunalnych poinfonnowal Rad(( 0 podj((ciu czynnosci 
maj'tcych na celu zweryfikowanie zarzut6w podnoszonych przez Pailstwo 
Barbara i Slawomir Golonka. Na podstawie zapis6w zezwolen na swiadczenie 
uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci oraz opr6mianie zbiornik6w bezodplywowych i transportu 
nieczystosci cieklych W6jt wyst'UJil do przedsi((biorc6w, kt6rzy uzyskali takie 
zezwolenia 0 przedlozenie kalkulacji koszt6w zwi'tzanych z odbiorem odpad6w 
komunalnych oraz opr6znianiem zbiornik6w bezodplywowych i transportem 
nieczystosci cieklych. Pismo w tej sprawie nie zostalo wyslane do F.U.H Maciej 
Marek "Eko-line" Uslugi Komunalne, Buszkowice 62, 37-710 Zurawica 
poniewaz, jak wyjasnil W6jt, przedsi((biorca ten dopelnil obowi'tzku zlozenia 
informacji 0 zmianach cen wraz z kalkulacj't. 

Do dnia podj((cia uchwaly w niniejszej sprawie post((powanie kontrolne 
w tej sprawie nie zostalo zakonczone, dlatego Rada Gminy nie moze 
rozstrzygn'tc czy skarga w tym zakresie jest zasadna do czasu zakonczenia tego 
post~powania. 

II. W "Sprawie 2" poruszaj't kwestie dotycz'tce Zarz'tdzenia Nr 37/06 W6jta 
Gminy Lailcut z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wymagan Jakie powinien 
spemiac przedsi~biorca ubiegajqcy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz oproiniania 
zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych, oraz zezwolen 
na swiadczenie uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od 
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wlascicieli nieruchomosci oraz oprozniania zbiomikow bezodplywowych 
i transportu nieczystosci cieklych z terenu gminy Lancut. 

1ak wynika z wyjasnien Wojta Gminy firmy, ktore uzyskaly zezwolenia 
na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpadow komunalnych od 
wlascicieli nieruchomosci oraz opromiania zbiomikow bezodplywowych 
i transportu nieczystosci cieklych spelniaj'l wymogi wymienione w Zarz'ldzeniu 
Nr 37/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wymagan Jakie powinien spelniac 
przedsi~biorca ubiegaJqcy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
dzialalnosci w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania 
zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych oraz Planie 
Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 
z uwzgl~dnieniem lat 2012 - 2019. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porz'ldku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) w brzmieniu 
obowi'lzuj'lcym na 6 lipca 2006 r. tj. dacie wydania Zarz'ldzenia prowadzenie 
przez przedsi~biorcow dzialalnosci w zakresie odbierania odpadow 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz opromiania zbiomikow 
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych wymagalo uzyskania 
zezwolenia. Ww ustawa nie nakladala obowi'lzku ani nie wskazywala 
jednomacznie, aby przedsi~biorca, ktory prowadzi dzialalnosc w zakresie 
odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci musial 
dodatkowo prowadzic dzialalnosc w zakresie opromlania zbiomikow 
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych. Art. 7 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 
ww ustawy dawal mozliwosc wyboru, jak'l dzialalnosc przedsi~biorca chce 
wykonywac i to od niego zalezalo, z jakim wnioskiem zwroci si~ do Wojta 
Gminy 0 uzyskanie zezwolenia. 

Zarz'ldzenie Nr 37/06 Wojta Gminy Lancut z dnia 6 lipca 2006 r. 
w sprawie wymagan Jakie powinien spelniac przedsi~biorca ubiegaJqcy si~ 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania 
odpadow komunalnych oraz oproznzania zbiornikow bezodplywowych 
i transportu nieczystosci cieklych normuje odr~bnie kwestie wymagan 
niezb~dnych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie 
odbioru odpadow komunalnych, oraz uzyskania zezwolenia na prowadzenie 
dzialalnosci w zakresie opromiania zbiomikow bezodplywowych i transportu 
nieczystosci cieklych. 

W tym stanie faktycznym nie mozna przyj'lc, iz Wojt Gminy Lancut nie 
dopelnil obowi'lzku polegaj'lcego na wydaniu decyzji zezwalaj'lcych na 
prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpadow komunalnych od 
wlascicieli nieruchomosci z terenu gminy Lancut dla firm, ktore nie spelniaj'l 
wymagan, 0 ktorych mowa w Zarz'ldzeniu Nr 37/06 Wojta Gminy Lancut z dnia 
6 lipca 2006 r. 



Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porzctdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) w brzmieniu 
obowictzujctcym na 6 lipca 2006 r. prowadzenie przez przedsi<tbiorc6w 
dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci wymagalo uzyskania zezwolenia. Z wnioskiem 0 wydanie 
zezwolenia na odbi6r odpad6w komunalnych wyst~ilo w 2006 r. tylko 
Przedsi<tbiorstwo Uslug Komunalnych "EKOM" 87-800 Wloclawek ul. Gajowa 
22/19 Zaklad Gl6wny 37-500 laroslaw ul. Przemyslowa 6. Zezwolenie zostalo 
wydane zgodnie z Zarzctdzeniem Nr 37/06 W6jta Gminy Lancut z dnia 6 lipca 
2006 r. takZe w cz<tsci dotyczctcej miejsca unieszkodliwiania odpad6w 
komunalnych stalych tj. na skladowisku odpad6w komunalnych w Mlynach, 
gm. Radymno. 

Wskazane w ww Zarzctdzeniu miejsce unieszkodliwiania odpad6w stalych 
bylo zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa Podkarpackiego 
przekazanym Gminie Lancut w marcu 2004 r. W planie tym w rejonie obslugi 
skladowiska zlokalizowanego w miejscowosci Mlyny gm. Radymno wskazana 
zostala mi<tdzy innymi Gmina Lancut. Dlatego tez W6jt Gminy w Zarzctdzeniu 
Nr 37/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wymagan jakie powinien spelniac 
przedsi<tbiorca ubiegajctcy si<t 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
dzialalnosci w zakresie odbierania odpad6w komunalnych oraz opr6zniania 
zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych wskazal, jako 
miejsce unieszkodliwiania odpad6w komunalnych stalych w Mlynach, gm. 
Radymno. 

Dnia 19.01.2009 r. "Stare Miasto-Park" Sp. z 0.0.37-300 Lezajsk, 
Wierzawice 874 zwr6cilo si<t do W6jta Gminy Lancut z wnioskiem 0 udzielenie 
zezwolenia na swiadczenie uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych 
od wlascicieli nieruchomosci oraz opr6znianie zbiornik6w bezodplywowych 
i transportu nieczystosci cieklych z terenu gminy Lancut. Z przedlozonych 
dokument6w stanowictcych zalctczniki do wniosku wynika, iz "Stare Miasto
Park" Sp. z 0.0. posiada wlasne skladowisko odpad6w innych niz niebezpieczne 
i oboj<ttne zlokalizowane w Giedlarowej pow. lezajski. Plan Gospodarki 
Odpadami dla Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 
z uwzgl<tdnieniem lat 2012 - 2019 przedstawia kierunki transportu odpad6w 
komunalnych z Lancuta na skladowisku odpad6w komunalnych w Mlynach, 
gm. Radymno, oraz na skladowisko odpad6w innych niz niebezpieczne 
i oboj<ttne, zlokalizowane w Giedlarowej pow. lezajski. Dodatkowo W6jt 
wyjasnil, iz w zezwoleniu na swiadczenie uslug w zakresie opr6miania 
zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych wskazano, jako 
miejsce zrzutu sciek6w ze zbiornik6w bezodplywowych Oczyszczalni<t Sciek6w 
w Lancucie. W6jt Gminy Lancut wydajctc ww zezwolenie kierowal si<t 
obowictZkiem tworzenia warunk6w do wykonywania prac zwictzanych 
z utrzymaniem czystosci i porzctdku na terenie gminy. 



Kolejny podmiot, kt6ry uzyskal zezwolenie na swiadezenie usrug 
w zakresie odbierania odpad6w komunalnyeh od wlaseieieli nieruehomosei tj. 
Gospodarka Komunalna w Blazowej Sp. z 0.0., ul. 3-go Maja 35 przy wniosku 
z dnia 20.04.2007 r. 0 udzielenie zezwolenia na swiadezenie uslug w zakresie 
odbierania odpad6w komunalnyeh od wlaseieieli nieruehomosei zloZyla 
oswiadezenie, ze spelnia wszystkie wymagania okreslone w § 2 ust 1-13 
Zarz~dzenia Nr 37/06 W6jta Gminy Laneut z dnia 6 lipea 2006 r., dlatego tez 
Gospodarka Komunalna w Blazowej Sp. z 0.0., uzyskala takie zezwolenie. 

W tym stanie faktyeznym Rada Gminy uznaje, ze skarga zlozona przez Panstwo 
Barbar~ i Slawomira Golonka w dniu 19.01.2012 r., w zakresie nie 
obejmuj~eym kwestii stosowania przez przedsi~biore6w oplat za swiadezenie 
uslug zwi~zanyeh z usuwaniem odpad6w komunalnyeh wyzszyeh od 
okreslonyeh uehwal~Rady Gminy, jest bezzasadna. 
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