
 

UCHWAŁA NR XXIX/216/2020 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 23 lipca 2020 roku 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  

skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach wraz z odpowiedzią na skargę 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                              

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 54  § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę 

Prokuratora Rejonowego w Brzezinach z dnia 26.06.2020 r. na uchwałę Nr XVII/113/2019 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik                                    

o określonej pojemności. 

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę o której mowa w § 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brzeziny do przekazania skargi, o której mowa w § 1 wraz 

z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, nie uwzględniając jej 

zarzutów oraz reprezentowania Rady Miasta Brzeziny przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

w Łodzi z prawem do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

  Grzegorz Maślanko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/216/2020 

Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 23 lipca 2020 roku 

 

 

 

                                              

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Łodzi 

ul. Piotrkowska 135 

90-434 Łódź 

 

 

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Brzezinach 

ul. Sienkiewicza 9 

95-060 Brzeziny 

  

Organ: Rada Miasta Brzeziny 

ul. Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 

 

 

Odpowiedź na skargę 

 

z dnia 26.06.2020 r. Nr sprawy PR. Pa 17.2020,  doręczoną w dniu 29.06.2020 r.,  wniesiona przez 

Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności 

 

 

 

W odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Brzezinach z dnia 26.06.2020 r. Nr sprawy PR. Pa 

17.2020,  doręczoną w dniu 29.06.2020r. dotyczącą uchwały Nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny z 

dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności,  na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz.2325 z późn.zm.),Rada Miasta w Brzezinach przekazuje 

przedmiotową skargę wraz z aktami sprawy oraz wnosi o: 

1) oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej, 

2) przeprowadzenie rozprawy również pod  nieobecność przedstawiciela skarżonego Organu  lub   

jego pełnomocnika., 

3) wzajemne zniesienie między stronami kosztów postępowania.  

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

U podstaw skargi Prokurator Rejonowy wskazał na naruszenie przepisów ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnymi tym samym wniósł o: 

1. stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości; 

2. w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały- o orzeczenie, na podstawie art. 152 ustawy 

Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi, że zaskarżona uchwała nie może być 

wykonana; 

3. zasądzenie kosztów postepowania według norm przepisowych.  

 

Skarżona uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,  została podjęta w oparciu o przepisy art. 

18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) i art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3b i 3c  oraz art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a 

pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1454 i poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1403). Przepisy zmieniające ustawę z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

przywołane w skardze weszły w życie z dniem 6 września 2019 r. (Dz.U.2019.1579), przy czym  zgodnie 

z art. 9 ww. ustawy „1.  Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym do przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w 

terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.” W dniu 27 lutego 2020 r. Rada Miasta Brzeziny podjęła Uchwałę 

NR XXIV/180/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności uwzgledniającą przepisy przywołanej w skardze ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).  

Uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności została opublikowana  w Dziennik Urzędowym 

Województwa Łódzkiego  z dnia 13 września 2019 r. pod poz.  5028.  

Odnosząc się do zarzutów zawartych w skardze Prokuratora Rejonowego w Brzezinach wyjaśniam, co 

następuje: 

a) art. 6k ust. 4a.  Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

W art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 6 września 

2019 r., za wyjątkiem zmian określonych w art. 27. W związku z powyższym przepis ten nie 

obowiązywał na dzień 29 sierpnia 2019 r. tj. dzień podjęcia uchwały Nr XVII/113/2019.  

b)  art.  6j ust. 3b.  W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy 

uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 

10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od 



nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła zmianę w przepisie dotychczasowym 

obowiązującym na dzień 29 sierpnia 2019 r. tj. dzień podjęcia uchwały Nr XVII/113/2019. Brzmienie 

dotychczasowe: „ust. 3b.  W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

3c.  Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na 

nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.” 

c) Art. 6k ust. 2a.  Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki 

opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za 

miesiąc: 

1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca; 

2) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 - 0,7% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody; 

3) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 - 0,08% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego; 

4) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 - 5,6% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za gospodarstwo domowe; 

5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 - 3,2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o 

pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala 

się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła maksymalne stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla pojemnika o określonej wielkości. Przepis ten nie 

obowiązywał na dzień 29 sierpnia 2019 r. tj. dzień podjęcia uchwały Nr XVII/113/2019. 

d) Art. 6j ust. 3.  W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 

lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w art. 6k ust. 1 pkt 2. 

Zarzut dotyczy powtórzenia w przepisie § 3 ust. 3 zaskarżonej uchwały, przepisu art. 6j ust. 3 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został określony jako rażące 

naruszenie prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie określa rodzaju naruszeń prawa, które należy 

zakwalifikować do istotnego naruszenia prawa. Regulacja art. 91 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym, 

określając kategorie wad (istotne naruszenie prawa, nieistotne naruszenie prawa), wyznacza podstawy 

do stwierdzenia nieważności uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym. Za nieistotne naruszenia prawa 

uznaje się naruszenia drobne, niedotyczące istoty zagadnienia, a zatem będą to takie naruszenia prawa 

jak błąd lub nieścisłość prawna niemająca wpływu na materialną treść uchwały. Natomiast do kategorii 

istotnych naruszeń należy zaliczyć naruszenia znaczące, wpływające na treść uchwały, dotyczące 

meritum sprawy jak np. naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

przepisów podstawy prawnej podejmowanych uchwał, przepisów ustrojowych, przepisów prawa 

materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania 



uchwał. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa to takiego rodzaju 

naruszenia jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do podjęcia uchwały 

określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, 

naruszenie procedury podjęcia uchwały. Zdaniem organu stwierdzenie nieważności uchwały organu 

gminy wydane być może tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym 

przepisem prawnym i gdy wynika to wprost z treści takiego przepisu. W orzecznictwie sformułowany 

został pogląd, że istnieje możliwość odstępstwa od powyższej zasady, jednakże - co należy wyraźnie 

podkreślić - w takim przypadku powtórzenia w aktach prawa miejscowego innych regulacji 

normatywnych powinny być powtórzeniami dosłownymi, aby uniknąć wątpliwości, który fragment 

tekstu prawnego ma być podstawą odtworzenia normy prawnej. Akcentowane jest także, że jeżeli 

przytoczenie w akcie prawa miejscowego in extenso zapisów aktów prawnych wyższego rzędu z 

powołaniem się na konkretny przepis tegoż aktu, czyniłoby akt prawa miejscowego w pełni czytelny i 

zrozumiały, to zapis taki mógłby być dopuszczalny (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2015 

r., IV SA/Po 368/15; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r., II SA/Wr 521/06 - 

www.cbois.nsa.gov.pl). Ponadto zgodnie z § 7 uchwały NR XXIV/180/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 

27 lutego 2020 r., „Traci moc uchwała nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 

r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 5028)”. W związku z powyższym zaskarżone uregulowanie zawarte w uchwale został 

usunięte z obrotu prawnego na mocy uchwały NR XXIV/180/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 

2020 r. 

Uchwała Nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była badana dwukrotnie przez 

organ nadzoru- Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Kolegium zebrało się w dniu 9 października 

2019 r. oraz w dniu 24 października 2019 r. Organ nadzoru badał zgodność pojętej uchwały z przepisami 

prawa obowiązującymi w dniu podjęcia uchwały tj. na dzień 29 sierpnia 2019 r. Przedstawiciel Miasta 

Brzeziny uczestniczył w posiedzeniach Kolegium RIO w Łodzi. Organ nadzoru dokonał wszechstronnego 

i wyczerpującego zbadania stanu faktycznego sprawy. Organ nadzoru żądał od organu samorządu 

terytorialnego wszelkich niezbędnych informacji mogących przyczynić się do ustalenia zgodności lub 

niezgodności z prawem przedmiotowej uchwały. Organ złożył wyjaśnienia co do argumentów 

uzasadniających podjęcie przedmiotowej  uchwały, przez co wyjaśnił wszelkie wątpliwości organu 

nadzoru.  

W dniu 9 października 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na mocy uchwały nr 

23/92/2019 umorzyło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały. W uzasadnieniu 

Kolegium stwierdziło, że nie dopatrzyło się naruszenia przepisów prawa w przedmiotowej uchwale.  

Uchwała ta ponownie była przedmiotem badania przez RIO w Łodzi w dniu 24 października 2019 r. 

Ponieważ w dacie tej RIO w Łodzi było już poza terminem właściwym do podjęcia stosownej uchwały, 

poinformowano ustnie, że odstąpiono od złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

Rekapitulując powyższe, skarżony organ reprezentuje stanowisko, iż wniesiona skarga jako niezasadna, 

winna być oddalona. 
 

 

 

Załączniki: 

1) odpis odpowiedzi na skargę wraz z uchwałą Rady Miasta w Brzezinach o przekazaniu skargi do WSA w Łodzi, 

2) skarga wraz z aktami sprawy. 

http://www.cbois.nsa.gov.pl/

