.

'.

~·

•'

URZJ\D MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Niecala 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 45 00, faks 22 443 45 02
sekretariat.bgok@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 23 pazdziernika 2013 r.
G0 .0751.20.2013.PSZ

Organ: Rada m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
w imieniu kt6rej dziala Prezydent m.st. Warszawy
kt6rego zast~puje
r.pr. Piotr Szkatulnik
adres do dorfczen:
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnyrni
Urz~du m.st. Warszawy
uL Niecala 2 pok. 205
00-098 Warszawa

O D POWIEDZ NA SKA R G~

W imieniu Rady m.st. Warszawy (pelnomocnictwo w za1<.)czeniu), na podstawie
art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o

post~powaniu

przed SC)dami

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z p6tn. zm.; dalej r6wniez jako ,ppsa"),
przekazuj~ skarg~

Stowarzyszenia Mieszkanc6w ,Grunt to Warszawa" na

uchwal~ nr

LI/1499/2013 Rady rn.st. Warszawy z dnia 7 rnarca 2013 r. w sprawie okreSlenin terminu,

Clfstotliwosci i tn;bu uiszcznnin oplnty za gospodnrowanie odpndnmi komunnlnymi i udzielajqc na
ni<} odpowiedzi wnosz~ o jej odrzucenie, ewentualnie od dalenie w calosci.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2013 r. Rada m.st. Warszawy

w sprnwie okreslenia terminu,

cz~stotliwosci

podj~la uchwal~

nr Ll/1499/2013

i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi (dalej jako ,ucl11vala ws. okreslenia terminu uiszczanin oplaty"), na mocy kt6rej
ustalila

cz~stotliwosc

i

termin

wnoszenia oplaty

za

gospodarowanie odpadami

komunalnymi (w tym pierwszej oplaty) oraz spos6b jej uiszczania, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrZl}ntaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391, z p6zn. zm.; dalej jako ,ucpg").
Pismem z dnia 29 lipca 2013 r.,

dor~czonym

31 lipca 2013 r., strona skarz<)ca wezwala

Rad~

do Biura Rady m.st. Warszawy w dniu

m.st. Warszawy do

usuni~cia

naruszenia

prawa dokonanego przedmiotOWC} uchwalC} i zrniany brzmienia jej § 1 ust. 2, wskazujijc na
brak podstaw do pobierania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji
gdy grnina nie wywiqzuje

si~

z obowiqzku odbierania odpad6w komunalnych od

mieszka.tk6w, a takie na eel uregulowania art. 6s ucpg, jakim - zdaniem Skari:C}cego -jest
mobilizowanie gminy do podj~cia dzialan zmierzaj(}cych do realizacji jej ustawowych zadan.
Ra<ia m.st. Warszawy nieudzjelila odpowiedzi na wniesione wezwanie.
Pismem z dnia 23 wrzesnia 2013 r.,
2013 r., Stowarzyszenie wnioslo

skarg~

dor~czonym

do Biura Rady w dniu 24 wrzesnia

na przedmiotowq

uchwal~

Rady m.st. Warszawy

ponownie wskazujC}c na przywolane w wezwaniu naruszenia prawa oraz uzasadniajC}c
jq mozli·wosciq powstania znacznej szkody w finansach m.st. Warszawy. Z uwagi na

przywolane naruszenia, strona Skari:qca wniosla o wstrzymanie wykonania zaskarzonej
uchwaly oraz ponownie wezwala do zmiany brzmienia § 1 ust. 2 uchwaly ws. okreslenia

tenuinu uiszczania oplaty. Skarga wniesiona zostala przez Stowarzyszenie w imieniu wlasnym
oraz z upowaznienia mieszkaflc6w, kt6rych lista zalC}czona zostala do skargi.
Wniosek o odrzucenie skargi uzasadniony jest brakiem wykazania przez
Skari.C}cego naruszenia jego interesu prawnego oraz brakiem uprzedniego w ezwania Rady
m.st. Warszawy do

usuni~cia

naruszenia prawa zlozonego w imieniu grupy mieszkanc6w

wskazanych w zal'}czniku nr 1 do skargi.
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Przepis art. 101 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sanwrliJdzie gminnym
(Oz. U. z 2013 r. poz. 594, z p6t.n. zm.) uprawniaj'!CY do wniesienia skargi reprezentuj(jc
grup~

rnieszkaflc6w odnosi

si~

do ust. 1 tego artykulu, zgodnie z kt6rym

moi.na po bezskutecznym wezwaniu do
Warszawy do

usuni~cia

usuni~cia

skarg~

wniesc

naruszenia. Wezwanie Rady m.st.

naruszenia prawa wniesione zostalo przez Stowarzyszenie

Mieszkaflc6w ,Grunt to Warszawa" w irnieniu wlasnym, tym samym skarga wniesiona
w imieniu rnieszkaflc6w wyrnienionych w zal<}czniku nr 1 powinna zostac w tej CZfi'Sci
odrzucona jako niedopuszczalna, zgodnie z art. 58§ 1 pkt 6 w zw. z art. 52§ 1 i 2 ppsa.
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 101 ust. 1 ustawy o samorzqdzie gminnym strona
skar.Zqcq zobowiqzana jest do wykazania naruszenia indywidualnego interesu prawnego,
polegaj(jcego na istnieniu bezposredniego zwiqzku pornifi'dzy zaskar.Zonq uchwalq a jej
wlasnq, indywidualnct i prawnie chronionq sytuacjq. Interes ten powinien rniec charakter
bezposredni, konkretny i realny (por. wyroki NSA z dnia 18 wrzesnia 2003 r., sygn. akt II SA
2637/02, z dnia 3 wrzesnia 2004 r., sygn. akt OSK 476/04, z dnia 23 listopada 2005 r., sygn.
akt I OSK 715/05). Uprawnionym do wniesienia skargi jest zatem kai:dy, kto wykaze, i:e
istnieje zwiqzek

porni~dzy

jego wlasnq "prawnie gwarantowan'l" (a nie wyl<tcznie

"faktyczn'!") sytuacj'!, a zaskari.an'l przez niego uchwal'l, polegaj'!CY na tym, ze uchw..ala la
narusza (czyli pozbawia tub ogTanicza) jego interes prawny lub uprawnienia.
We wniesionej skardze Stowarzyszenie Mieszkaflc6w ,Grunt to Warszawa" rue
wykazalo naruszenia interesu prawnego tego Stowarzyszcnia.
Zdaniem Organu nie moi:na uznac za wykazanie naruszenia interesu prawnego
wskazywanej przez Skarzc:tcego ewentualnosci powstania szkody w finansach m.st.
Warszawy. Okolicznosc ta ponadto nie stanowi realnego, ani tym bardziej bezposredniego,
zagrozenia dla interes6w prawnych Skari:C}cego, jako podrniotu b~dc,cego stowarzyszeniem.
W przypadku gdyby S'ld uznal, iz nie zachodz'l przeslanki do odrzucenia skargi,
wskazuj~, i;e

odnosz'l

si ~

zasadnosc

podniesione w skardze zarzuty nie zasluguj'l na

uwzgl~dnienie,

gdyz nie

do legalnosci ucltwahJ ws. tenninu uiszczauia oplahj, a jedynie kwestionui'l

przyj~tych

przez

ustawodawc~

rozwi<tzafl prawnych wynikaj'lcych z ustawy

o utrzymaniu czystosci i porz'4dku w gminach.
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Uchwalona przez

Rad~

m.st. Warszawy ucltwnla ws. terminu uiszcznnia oplaty podj~ta

zostala w oparciu o przepis art. 61 ust. 1 ucpg, zgodnie z kt6rym rada gminy zobowiqzana
jest okrcslic termin,

cz~stotliwosc

komunalnymi, bior<}c pod

uwag~

i tryb uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami

warunki miejscowe. Rady gmin zobowiqzane byly podjClc

w oparciu o ww. przepis uchwal~ do dnia 1 stycznia 2013 r., natomiast termin wejkia

w i.ycie takiej uchwaly nie m6gl nastqpic p6tniej niz od dnia 1 lipca 2013 r. (art. 10 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzC}dku
w gminach oraz niekt6rych innych ustaw; Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z p6zn. zm.).
Podj~ta

uchwala zgodna jest z przepisarni ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku

w gminach, wobec czego brak jest podstaw do kwestionowania jej legalnosci.
w uchwale postanowienia nie wykraczaj<l poza

kompetencj~ przyzn~

Przyj~te

radom gmin przez

ustawodawcE;.
Uchwala ta nie naklada na mieszkanc6w obowi<lzku uiszczania oplaty, gdyi.
obowiqzek ten wynika wprost z przepis6w ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w
gminach. Zgodnie bowiem z przywolywanym przez Skarzqcego art. 6h ucpg , wlasciciele

niemclzomosd, o kt6njch mown w art. 6c, sq obowiqzani ponosic na rzecz gminy, na terenie kt6rej sq
poloione zch nieruclwmo5ci,

oplat~

za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Przepis ten,

wbrew twierdzeniom Skarzqcego, nie uzaleznia powstania obowiqzku ponoszenia oplaty od
zorganizowania przez

gmin~

systemu gospodarowania odpadami komunalnyrni, a jedynie

od pozostawania wlascicielem nieruchomosci (na kt6rej zarnieszkujq mieszkailcy albo na
kt6rej nie zamieszkuj'l mieszkailcy, a powstaj<l odpady komunalne). Ponadto, wskazac
nalezy, ze w mysl przepisu art. 6i ucpg ,obowiqzek ponoszenia oplaty za gospodarowanie

orlpadnmi komunnlnymi powstaje:
1) w przypndku tzierucltomosci, o kt6ryclt mowa wart. 6c ust. 1 - za kaidy miesiqc, w kt6rym
1zn dnne1

memclzomosci zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruclwmosci, o kt6njcll mowa w art. 6c ust. 2 - za kaidy miesiqc, w kt6nJm
na rlmzej nieruclzomosd powstnly odpady komunalne".
Zestawienie przywolanych powyzej przepis6w wprost wskazuje na istnienie
obowi<lzku ponoszenia przez wlascicieli

nieruchomo~ci

oplaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi niezaleZnie od faktu odbierania odpad6w przez grninE;.
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Rozwi'lzanie wynikajC}ce z art. 6s ucpg stanowic rna zabezpieczenie dla m.ieszkaflc6w
na wypadek niewykonywania przez

groin~

swoich obowiC}Zk6w, ale nie stanowi swoistego

sposobu mobilizacji gm.iny do podjli!cia dzialan zmierzajqcych do realizacji ustawowych
obowiC}zk6w, gdyz ustawa o utrzymaniu

czysto~ci

i porzC}dku w gm.inach zawiera w tym

zakresie odr~bne postanowienia (m.in. art. 9z ucpg okre~lajC}cy kary porZC}dkowe).
WynikajC}cy z art. 6s ucpg obowiC}zek przekazywania, na koszt gm.iny, odpad6w
komunalnych wyspecjalizowanemu podmiotowi nie znajduje swojego zastosowania jedynie
w sytuacji maj'}cej miejsce w m.st. Warszawie (gdzie na skutek wnoszonych odwolan
w

post~powaniu

jest mozliwosci
odpad6w od
firm~

przetargowym na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych brak
rozstrzygni~cia

przetargu i powierzenia wybranym firmom odbierania

wla~cicieli nieruchomosci)

ale r6wniez w sytuacji nieodebrania odpad6w przez

w ramach wykonywania powierzonych przez

awarii pojazdu czy tez w zwiC}zku z omylkowym

gmin~

obowiC}zk6w (czy to wskutek

pom.ini~ciem

kilku nieruchomosci).

Wobec powyi:szego nie spos6b jest przyjqc, ze zlecenie odbierania odpad6w innej firmie niz
ta, z kt6r'! gm.ina zawarla

umow~,

r6wniei. skutkowac powinno zaprzestanicm wnoszenia

oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyz w takiej sytuacji wlasciciel
nieruchomosci nie dose, ze nie ponosilby wynikaj'!cej z przepis6w ustawy oplaty, to jeszcze
m6glby zlecic odbi6r odpad6w innej firm.ie, na koszt gminy.
Przedstawiona powyzej interpretacja ww. przepis6w wskazywana jest m.in.
w kornentarzu do art. 6s ucpg autorstwa Katarzyny Kuzmy, Daniela Chojnackego,
Wojciecha Hartung, Katarzyny Mackowskiej, Karoliny Szymczak oraz Przemyslawa
Zdrajkowskiego (Dziennik Gazeta Prawna, nr 246 z 19 grudnia 2012 r.), zgodnie, z kt6rym:

, (... ) Przekazanie odpnd6w komunalnycll w wyiej opisanej syt11acji mn
gminy. Mieszknniec moie zntem zmvrzec

umOW(?

si~

odbywac na koszt

z podmiotem odbierajqetpu odpndy komunnlne

1

zaplacic nn jej podstmvie zn ich odbi6r (nieznleime od odplaty za gospodarowanie odpndnmi wuoszonej
n.a rzecz gminy), a

nast~pnie

wystqpic do gminy z roszczeniem regresowym. Zgodnie z art. 65

Ordynacji podatkowej potrqcenie wierzytelnosci mieszkancn wo/Jec gminy z oplntq nie wydaje sir
bowiem moiliwe.
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Konstrukcjn przewidziana w art. 6s u.c.p.g. prZtJPOmina w pewr1ym sensie
wykonnnia
zast~czego

zast~czego

konstrukcj~

uregulowanego w art. 480 kodeksu cywilnego. W przypadku wykonanin

po stronie wierzyczela (mieszknrica) pojmvia

si~

wobec dluinikn (gminy) roszczenie

o zwrot koszt6w po11iesionyclt w zwiqzku z wyko11nniem zast?pczym, jak r6wniei, potencjalnie,
roszczenie odszkodowawcze.
(... ) Zwrot /Ina koszt gminy" IIIOina jednnk interpretowac rowniei

1V

ten sposo'b, ii

mieszknniec wykonuje sw6j obowzqzek przeknzania odpadOw kommzalnych, a gmina poknJ1Va koszty
z hpu zwiqzmze z oplah;, bezposrednio

lUI

rzecz podmiotu odbierajqcego. Podstawq do pokrycia

koszt6w poniesionycll przez podmiot odbierajq.ct} bylby w tym przypadku art. 6s u.c.p.g., a nie umowa
zmt~artn

z podmiotem odbiernJQClJm odpady. (. .. )".
Majqc powy:isze na uwadze brak jest podstaw do kwestionowania zasadnosci

zaskarzonej uchwaly, tym samym r6vn'liez wniosek o wstrzymanie wykonania tej uchwaly
uznac nalei:y za bezzasadny.

RADCA PRAWNY

?{'zWJJL
Piotr Szkatulnik
WA-8819
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Zal'lczniki:
1. Skarga Stowarzyszenia Mieszkaflc6w ,Grunt to Warszawa" wraz z zalllCZnikami.
2. Wezwanie do usuni~ia naruszenia prawa z dnia 29.07.2013 r.
3. Odpts odpowiedzi na skarg~.
4. Uwierzytelniony odpis pelnomocnictwa.
5. Kopia uchwaly LI/1499/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprnwie okre5/euin
termi1111, cz~stotl!wosci 1 tn;bu uiszczmun opfaty za gospodarowanie odpadami konnmalnymi.
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