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Warszawa, 23 wrzesnia 2013 r.

Stowarzyszenie Mieszkanc6w
,Grunt to Warszawa"
ul. E. Ciolka 19/25
01-442 Warszawa

Rada m.st. Warszawy
P~,p. ~,pok.2012

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Wojew6dzki S(!d Administracyjny w Warszawie
ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa

SKARGA DO SJ\l)U ADMINISTRACYJNEGO

Stowarzyszenie Mieszkanc6w ,Grunt to Warszawa" wyst~puje w imieniu wlasnym, a tak:Ze z
upowa.Znienia mieszkanc6w Warszawy, ·.kt6rzy udzielili stosownego pclnomocnictwa (lista,
zalqcznik nr 1). Pclnomocnikiem stow~szenia w post~powaniu ustanowiona zostala Prezes
stowarzyszenia, p. Barbara R6zewska (uchwala 2".ClfZCldu stowarzyszenia, zalqcznik nr 2).
Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym, Rada Miasta
Stolecznego Warszawy zostala w dniu 31 lipca 2013 r. wezwana do usuni~cia naruszenia
prawa polegaj'lcego na wprowadzeniu w .Dchwale nr U / 1499/2013 Rady Miasta Stolecznego
Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie okreslenia terminu, cz(}stotliwosci i trybu
uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Warszawy niezgodnego z
Ustawq z dnia 1lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach
oraz niektorych innych ustaw terminu rozpocz~cia pobierania oplat od wlascicieli
nieruchomosci za gospodarowanie odpadami. W przewidzianym prawem terminie trzydziestu
dni Rada Miasta nie odpowiedziala na wezwanie, w zwiClzku z powyzszym, po
bezskutecznym wezwaniu do usuni~cia naruszenia, wnosimy skarg~ na w/w uchwal~ do s(!du
administracyjnego za posrednictwem organu, kt6rego dzialanie jest przedmiotem skargi.
W zwiClZku z mozliwosci(! powstania znacznej szkody w finansach m.st. Warszawy, kt6r'l
jako czlonkowie wsp6lnoty samorZCldowej b~dziemy musieli zrekompensowac, wnioskujemy
o wstrzymanie wykonywania uchwaly. Jako potencjalne niebezpieczenstwa zwi'lZane z

URZ~O MIA~~ A STC}~EG;;~~;sz;;wy·~
funkcjonowaniem skar:ionej uchwaly .nalezy wymienic:
a) konie·c znosc poniesienia przez m.st. Warszawa pclnych koszt6w funk Jal:\~rnfa.lbz\V. ~.- : · ··RSZ.N\'V ~
systemu pomostoweg~spodarow~a odpadami (kwota okolo 30
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siedmiu miesi~y) bez mozliwosci uzyskania refinansowania z oplat wnoszonych przez
mieszkailc6w.
b) koniecznosc zwrotu nienaleznie pobranych oplat od mieszkailc6w wraz z odsetkami
(kwota okolo 22 mln/msc przez okres siedmiu miesi~y).
Jednoczesnie wnosimy o zwrot koszt6w post~powania niezb~dnych do celowego dochodzenia
praw, w tym uiszczonego wpisu Slldowego (oplata Slldowa, zalqcznik nr 3).

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawll z dnia 1/ipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach oraz niektorych innych ustaw wla8ciciele nierucbomosci zobowi~i Sll do
ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednaki:e art. 6h, w kt6rym
mowa o tym obowi~, wnoszenie oplat uzalei:nia si~ od spelnienia przez gmin~ art. 6c tj.
zorganizowania odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych
zami~szkujll mieszkancy. Organizacja systemu oznacza, zgodnie z ustawct, podpisanie umowy
na odbi6r odpad6w komunalnych z wylonionym w przetargu przedsi~biorc~. Poniewai: m.st.
Wars~wa nie wykonalo ustawowego obowillZku, o czym wprost informuje na stronach
internetowych urz~du oraz w zawieranych przez m.st. Warszawa tzw. ,,Porozumieniach
pomostowych", brak: jest podstaw do pobierania oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od wla8cicieli nieruchomo.~ci.
•>,

Taka sytuacja znajduje odzwierciedlenie w tresci art. 6s wyzej wyrnienionej ustawy, z kt6rego
wynika, iz w przypadku niewywillzania si~ przez groin~ z jej ustawowego obowillZku
zapewnienia odbioru odpad6w komunalnych od wla8cicieli nieruchomosci polozonych na jej
terenie (kt6ry moze zostac zrealizow~y jedynie poprzez podpisanie wlasciwej umowy w
drodze przetargu z przedsi~biorcll spelniaj~cym odpowiednie wymagania) to na tych
wlascicielach spoczywa. obowillZek gospodarowania odpadami tj. obowi¥ek ich przekazania
wlasciwemu podmiotowi (tj. podmiotowi wpisanemu do rejestru dzialalnosci regulowanej, o
kt6rej mowa w art. 9b ust. 2 Ustawy). Zgodnie z trescill tego przepisu w takim wypadku
wlasciciel nieruchomosci w/w obowillZek wykonuje na koszt gminy.
Przepis art. 6s nie zawiera zas w t.adnym wypadku normy pozwalajllcej na pobieranie
jakichkolwiek oplat od wlascicieli nieruchomosc~ o kt6rych mowa w art. 6h Ustawy.
Sformulowanie , na koszt gminy" jednoznacznie wskazuje, iz to gmina w przypadku
niewywillzania si~ z ustawowego obowi~ okreslonego w art. 6c, jest zobowi¥ana do
poniesienia koszt6w zwi~nych z odbieraniem odpad6w komunalnych. Zatem pobieranie
oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie, gdy gmina nie wywi(l.Zala si~ z
ustawowego obowi~ jest sprzeczne z trescill wskazanego przepisu.
Odmienne stanowisko oznaczaloby zgod~ na obejscie przepis6w Ustawy i umozliwienie
gminie stalego unikania wywillZania si~ z ustawowego obowillZku z art. 6c Ustawy. Tym
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samym gmina moglaby zmusic wlascicieli nieruchomosci do wykonywania tego obowi¢u
za ni~. Celem wprowadzenia do ustawy art. 6s bylo stworzenie instrument6w, kt6re
doprowa~ gmin~ do wywi~a siy z jej obowi~ku oraz zapewnienie plynnosci
gospodarki odpadami. Przepis ten rna zatem przede wszystkim mobilizowac gminy do
podj~ia dzialan zmierzaj~cych do realizacji jej ustawowych zadan.
Co wiycej, z przeprowadzonej przez stowarzyszenie analizy wynika, ze uchwala nr
Ll/ 149912013lamie prawo mieszkailc6w do samoopodatkowania. Jak wykazano wyzej, oplata
wprowadzona w okresie, w kt6rym nie funkcjonuje nowy system gospodarki odpadamj
oznacza, ze nie jest to oplata za gospodarky odpadami, wymieniona w Ustawie z dnia 1 lipca
20 II r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz niekt6rych
innych ustaw, lecz rodzaj podatku lokalnego. Zaznaczyc nale.iy, ze ta szczeg61na danina,
byd~ca w istocie samoopodatkowaniem mieszkanc6w moze zostac wprowadzona wyl~cznie
w spos6b przewidziany w art. 2 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. o referendum
lokalnym. Zatem decydowanie o wprowadzeniu oplaty w inny spos6b godzi w prawo
mieszkanc6w do samor~dnosci w tym zakresie.
Wedlug § 10 Statutu Stowarzyszenia Mieszkanc6w , Grunt to Warszawa": , stowarzyszenie
zrzesZa osoby, celem budowy spoleczenstwa obywatelskiego i aktywizacji mieszkanc6w
miasta stolecznego Warszawa", zgodnie z § 11 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
pkt. 5: ,inicjowanie i wspieranie spolecznej aktywnosci obywateli, zwiykszanie udzialu
mieszkanc6w w .Zyciu publicznym, integracjy spolecznosci lokalnej oraz propagowanie wsr6d
mieszkanc6w idei samor~owej", a w mysl § 11 pkt. 10 ,( ...) reprezentowanie
zorganizowanych srodowisk mieszkanoow w przedsiywzi~iach spoleczno-gospodarczych".
W zwi~ku z powyi:szym, wzywamy do zmiany brzmienia § 1 ust. 2 Uchwaly w sprawie
okreslenia terminu, cz~stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Warszawy ,Termin wniesienia pierwszej oplaty uplywa 28 lutego 2014 r.".
Pobieranie oplaty do czasu rozstrzygm~ia przetargu tj. do czasu faktycznego wykonania
przez m.st. Warszawa <?bowi~u wynikaj~cego z art. 6c nie rna podstaw prawnych.

Marek Krysinski

~ ~,~-fl-uZal~czniki:

1. Lista mieszkailc6w, kt6rzy upowa.znili Stowarzyszenie Mieszkanc6w , Grunt to
Warszawa" do wniesienia skargi na uchwal~ nr LI/1499/2013 Rady Miasta

Stolecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013 r.
2. Uchwala zarz~du Stowarzyszenia Mieszkanc6w ,Grunt to Warszawa nr 03/2013 z
dnia 17.09.2013 r.
3. Potwierdzenie uiszczenia wpisu ~dowego.
4. Wyci~ elektroniczny z Krajowego~jestru S~~owego (stan na dzien 23.09.2013 r.).
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