
UCHWAŁA NR XLIII/1021/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., 
poz. 594) - po rozpatrzeniu sprawy. 

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Nie uwzględnić wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą nr XXX/683/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. 

§ 2. Prawne i faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do poinformowania wnoszącego wezwania o zajętym 
przez Radę Miasta Katowice stanowisku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13 listopada 2013r. (data wpływu do Biura Rady: 15.11.2013r.) Spółdzielnia

Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego w Katowicach (zwana dalej Spółdzielnią) wezwała Radę Miasta

Katowice do usunięcia naruszenia prawa, które nastąpiło, zdaniem Spółdzielni, w trzech uchwałach Rady tj:

- w Uchwale nr XXX/684/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

odpadów.

- w Uchwale nr XXX/685/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Miasta Katowice

- w Uchwale nr XXX/683/12 z dnia 19 grudnia 2012r. o sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę reguluje przepis art. 101 ustawy

o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi o możliwości zaskarżenia uchwały do Sądu administracyjnego.

Ustawa używa więc liczby pojedynczej (uchwała).

Skoro zatem każdą uchwałę można, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć

do sądu administracyjnego, to również uchwała w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia winna

odnosić się do konkretnej - jednej uchwały Rady. Z tych powodów Rada Miasta Katowice odrębną uchwałą

rozpatruje wezwanie Spółdzielni odnośnie każdej z w/w uchwał Rady.

Odnośnie uchwały nr XXX/683/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19.12.2012r. w sprawie wyboru

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląsk.

z 2013r. poz. 885) Spółdzielnia w wezwaniu wnosi o dostosowanie tej uchwały do przepisu art. 6 k i art. 3

ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r.,

poz. 391 ze zm.).

W uzasadnieniu wezwania, odnośnie tej uchwały, Spółdzielnia precyzuje, że chodzi o brak ustalenia

stawki, o której mowa w art. 6 k ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg).

tzn. o stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz o to, że budynki w części zajmowane przez

lokale mieszkalne a w części zajmowane przez lokale użytkowe - odnośnie lokali niemieszkalnych -

pozostały poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (jest to

obligatoryjne). W uchwale nr XXX/683/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie
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wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz.

Woj. Śl. z 2013r. poz. 883) systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Katowicach zostały objęte

wszystkie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ww. ustawy rada gminy może (ma w tym zakresie wybór), w drodze uchwały

stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Rada Miasta nie

skorzystała z możliwości objęcia systemem dodatkowo nieruchomości niezamieszkałych - zatem

nieruchomości niezamieszkałe (lokale handlowe, przedsiębiorstwa, instytucje itp.) mają nadal obowiązek

zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym wpis do rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ponoszenia kosztów z tym

związanych.

Fakultatywność, o której mowa w art. 6c ust. 2 ucpg (gmina może) potwierdzają także przepisy

art. 6j ust. 5 w związku z art. 6 j ust. 4 ww. ustawy.

Zatem wobec tego, iż gmina nie objęła nowym systemem nieruchomości niezamieszkałych

bezzasadnie jest odwoływanie się do dyspozycji zawartych w art. 6k ust. 1 pkt. 2 upcg dla tych

nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić brak naruszenia obowiązujących przepisów ustawy

upcg z zapisami przyjętej uchwały nr XXX/683/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 883).

Z tych powodów Rada Miasta Katowice nie uwzględniła wezwania Spółdzielni do usunięcia

naruszenia prawa wyżej wymienioną uchwałą Rady.
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