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Organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. O ile jednostka ma swobodę 
działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to 
organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Organ 
stanowiący gminy wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym 
jest zobowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Lektura rozstrzygnięć nadzorczych 
wydanych przez wojewodów oraz orzeczeń sądowych pokazuje, że rady gmin w regulaminach 
utrzymania czystości i porządku najczęściej: 

1) przekraczają delegację ustawową zawartą w art. 4 ust. 2 CzystGmU,

2) tworzą własne definicje w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3) powtarzają w regulaminie definicje ustawowe lub przepisy ustaw upoważniających,

4) zamieszczają własne przepisy karne,

5) niejasno formułują postanowienia regulaminów,

6) naruszają zakres kompetencji rady gminy do ustalenia treści regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy.

Oznacza to, że rady gmin podczas uchwalania uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy naruszają przepisy następujących aktów prawnych:

1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz

2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Jak słusznie zauważył WSA w Bydgoszczy w wyroku z 27.10.2009 r., „Zasady techniki prawodaw-
czej” nie tworzą upoważnienia do tworzenia prawa, stanowią pewien zbiór zasad technicznych 
dotyczących sposobu tworzenia prawa, a technika prawodawcza, to rodzaj „kuchni” budowania 
prawa i formułowania tekstów prawnych.

Konsekwencją podjęcia uchwały z istotnym naruszeniem prawa będzie jej odrzucenie i napisanie 
jej od nowa. Najgorsze jest jednak to, że rada gminy, projektując uchwałę z takim naruszeniem, 
niezgodnie z prawem reguluje rzeczywistość, której skutki bardzo poważnie odczują adresaci 
takiego aktu, których krąg w tym wypadku jest bardzo szeroki.

Tworzenie i uchwalenie przez rady gmin regulaminów czy uchwał w zakresie utrzymania czystości 
i porządku w praktyce nie jest rzeczą łatwą i stwarza wiele trudności. Ważne, aby w tym procesie 
lokalni ustawodawcy, przystępując do sporządzania projektów tego typu uchwał, uwzględniali 
dotychczasowy dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów nadzoru. Z tą myślą 
autorzy niniejszego komentarza oparli jego strukturę na wykładni sądowej (praktycznej), która ma 
ułatwić to zadanie. Ponadto bardzo ważne w procesie tworzenia prawa, w tym wypadku lokalne-
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go, jest formułowanie prostych i zrozumiałych norm w myśl rzymskiej reguły, że jasne przepisy 
prawa nie wymagają interpretacji (clara non sunt interpretanda).

Jeśli lektura niniejszego komentarza przyczyni się do tworzenia norm prawa miejscowego według 
reguł dobrej i poprawnej legislacji, wówczas podjęte przez autorów starania spełnią swoje zadanie.
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