
 

 

  

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI                 Wrocław, dnia 4 listopada 2014 r. 

   NK-N.4131.72.41.2014.MS1 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr LI/538/14 

z 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w części, tj.: 

- § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b we fragmencie: „(…) oraz posiadających aktualne 

badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami) (…)”. 

Uzasadnienie  

Na sesji 23 października 2014 r., działając na podstawie m.in. art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm., dalej: Ustawa) Rada Miejska 

w Lwówku Śląskim podjęła uchwałę Nr LI/538/14 w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski (dalej: Uchwała). 

Uchwałę przedłożono Wojewodzie Dolnośląskiemu 30 października 2014 r., pismo znak: 

BR.0007/32/2014. 

W toku badania legalności Uchwały Wojewoda Dolnośląski stwierdził podjęcie Uchwały w części : 
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- § 2 ust. 1 pkt 1 lit b we fragmencie: „(…) oraz posiadających aktualne badania techniczne, potwierdzone 

wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami) (…)” z istotnym naruszeniem art. 7 ust. 3a Ustawy oraz po-

stanowień § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 5 ust. 5 i 6 oraz § 6 ust. 4 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 

badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 996, ze zm.) w zw. z art. 81 ust. 15 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1137, ze zm.). 

Rada Miejska w Lwówku Śląskim sięgając po delegację wyrażoną w art. 7 ust. 3a Ustawy, określiła jakie 

wymogi powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wykonując przedmiotowe upoważnienie organ stano-

wiący gminy powinien również respektować wymagania, jakie zostały podane w rozporządzenia Ministra 

Środowiska z 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezod-

pływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) – akcie wykonawczym do regula-

cji ustawowej. W realiach analizowanej sprawy Normodawca lokalny uwzględnił wymogi ujęte 

w przywołanym akcie. 

Stosownie do postanowienia § 2 Uchwały, Legislator lokalny określił jakie wymagania w zakresie wypo-

sażenia technicznego powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia. Wymogi 

w tym zakresie podzielono na dwie kategorie: dotyczące pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych oraz bazy 

transportowej. W zakresie warunków, jakie powinien spełniać podmiot gospodarczy ubiegający się 

o stosowne zezwolenie, na płaszczyźnie standardów związanych z pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi, 

Normodawca lokalny postawił wymóg aby były one zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały 

aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z przepisami Prawa 

o ruchu drogowym. Przywołane wymagania określono w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b Uchwały. Wskazane unor-

mowanie we fragmencie: „(…) oraz posiadających aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem 

w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami) (…)” wymaga stwierdzenia nieważności. Uzasadnione to jest 

w obliczu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3a Ustawy oraz postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 5 ust. 5 i 

6 oraz § 6 ust. 4 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych 

przy tych badaniach w zw. z art. 81 ust. 15 Prawa o ruchu drogowym. 

Zauważyć wypada, że nie znajduje oparcia w delegacji ustawowej – art. 7 ust. 3a Ustawy – regulowanie 

zagadnień unormowanych wyczerpująco w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Kwestie badań 

technicznych i dowodów rejestracyjnych pojazdów przewidziano w Prawie o ruchu drogowym. Zgodnie 

z art. 82 tego aktu, organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania 

technicznego pojazdu. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do 

dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszcze-

niu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej. 

W oparciu o upoważnienie wskazane w art. 81 ust. 15 Prawa o ruchu drogowym, Minister właściwy do 

spraw transportu wydał akt wykonawczy regulujący zakres i sposób przeprowadzenia badań technicznych 

oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, z uwzględnieniem w szczególności zakresu wa-

runków technicznych pojazdów podlegających badaniu. W świetle wydanego rozporządzenia dowód reje-

stracyjny nie jest jedynym dokumentem, w którym dokonuje się wpisu w przedmiocie badań technicznych. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych 

przy tych badaniach, operuje dodatkowo konstrukcją dokumentu odpowiadającego dowodowi rejestracyj-

nemu (w tym zakresie postanowienia § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 5 ust. 5 i 6 oraz § 6 ust. 4 i 9 wskazanego roz-

porządzenia). Prowadzi to do wniosku, że dowód rejestracyjny jest tym dokumentem, w którym wpisuje się 

adnotacje na temat badania technicznego, aczkolwiek nie jedynym. 
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Z § 6 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach wynika, że w przypadku braku miejsca na ko-

lejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym lub odpowia-

dającym mu dokumencie uprawniony diagnosta dokonuje takiego wpisu w zaświadczeniu 

o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. 

Z powyższego wynika, iż Rada Miejska w Lwówku Śląskim regulując w Uchwale kwestie związane 

z aktualnym badaniem technicznym, po pierwsze przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego wynikają-

cego z art. 7 ust. 3a Ustawy. Kwestionowanym postanowieniem określiła elementy natury proceduralnej, 

podczas gdy Ustawodawca wyraził oczekiwanie w zakresie określenia typowo materialno-technicznych 

wymagań. W dalszej kolejności analiza literalna kwestionowanego postanowienia prowadzi do wniosku, że 

w Uchwale zmodyfikowano przyjęte w rozporządzeniu rozwiązanie potwierdzania przeprowadzenia badań 

technicznych, bowiem Prawodawca przewidział również inną formę, oprócz wpisu adnotacji do dowodu re-

jestracyjnego (także w odpowiadającym mu dokumencie oraz w zaświadczeniu o przeprowadzonym bada-

niu technicznym pojazdu). 

Stosownie do zasady wynikającej z § 118 w zw. z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Mi-

nistrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), w akcie 

wykonawczym nie powtarza się przepisów innych aktów normatywnych. Stąd wywodzi się, na co jedno-

znacznie wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych, że modyfikacja jest konstrukcją legislacyjną tym 

bardziej zakazaną (w tym zakresie uwagi poczynione w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego w Warszawie z 20 listopada 2013 r., sygn. akt: IV SA/Wa 1550/13, Centralna Baza Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych). 

Z uwagi na powyższe pojawiła się konieczność stwierdzenia nieważności postanowienia § 2 ust. 1 pkt 

1 lit. b Uchwały we fragmencie: „(…) oraz posiadających aktualne badania techniczne, potwierdzone wpi-

sem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 

Dz. U. z 2012.1137, ze zmianami), (…).” 

Powyższe uzasadnienie było konieczne ze względu na wymóg wskazany w art. 91 ust. 3 ustawy ustrojo-

wej. Mając na uwadze przedstawioną argumentację, stwierdza się jak na wstępie. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nie-

ważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Na podstawie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 

ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

Wojewoda Dolnośląski: 

T. Smolarz 
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