
UCHWAŁA Nr ……./XXIX/20 
RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia …………. 2020 r. 

 
w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi 

Prokuratora Okręgowego w Warszawie na Uchwałę Rady Miasta nr 48/VII/19 z dnia 
1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Milanówek i odpowiedzi na skargę. 

 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 roku o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2012 
r. poz. 270 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwal co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Rada Miasta Milanówka postanawia o przekazaniu skargi Prokuratora 
Okręgowego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2020 r. na Uchwałę Rady Miasta  
nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
 

2. Rada Miasta Milanówka uznaje skargę za zasadną i przyjmuje odpowiedź na 
skargę stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Milanówka, w szczególności 
przesłanie skargi o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, wraz z odpowiedzią 
na skargę z zachowaniem terminu z art. 54 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 roku o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2012 r. poz. 
270 z późn. zm.) 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

         Przewodniczący  
   Rady Miasta Milanówka  
 

 
                                                                          Kamil Bialik                    
 



Załącznik do Uchwały Nr…./XXIX/20 Rady Miasta 

Milanówka z dnia …………. 2020 r. 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Warszawie 

 

Skarżący: Prokurator Okręgowy w Warszawie 

ul. Chocimska 28 

00-791 Warszawa 

Strona przeciwna: 

Rada Miasta Milanówka 

 

Odpowiedź na skargę 

 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2019 r. poz. 2325.) Rada Miasta Milanówka 
przekazuje skargę Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2020 r. 
na Uchwałę Rady Miasta nr 48/VII/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz 
określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek i uznaje skargę za zasadną. 
 

Uzasadnienie 
 

Prokurator Okręgowy w Warszawie w skardze z dnia 3 sierpnia 2020 r. (data wpływu 
do tut. Rady Miasta Milanówka – 7 sierpnia 2020 r.) skierowanej do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały 
Rady Miasta Milanówka nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r.  w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek 
w części obejmującej § 3 ust. 2 tejże, zarzucając istotne naruszenie prawa, tj. art. 6k 
ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały (j.t. Dz. 
U.2018.1454 z późn. zm.) – dalej u.c.p.g. w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018.994 z późn. zm.) – dalej: 
u.g. w z. z art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
r. (Dz.U.z 1997 r., Nr  78, poz. 483) w zw. z  § 135 w zw. z § 143 załącznika do 



rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 
techniki prawodawczej (t.j. Dz. U.2016.283). 
 
Skarżący zarzuca Radzie Miasta Milanówka przekroczenie w § 3 ust. 2 Uchwały 
delegacji ustawowej do jej wydania z uwagi na wprowadzenie ograniczenia 
zwolnienia podmiotowego z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyłącznie do mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w przypadku 
posesji, na których odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w sytuacji 
gdy art. 6k ust. 4 u.c.p.g. przewiduje możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszańcy spełniający określone kryterium dochodowe z 
należnej opłaty jedynie w całości lub części bez wprowadzania dalszych ograniczeń 
takiego zwolnienia. 

 

Rada Miasta Milanówka po przeanalizowaniu stanu prawnego w niniejszej sprawie  

uznaje skargę za zasadną. 

Zgodnie z orzecznictwem rady gmin nie mogą swojego błędu skutecznie naprawić w 

ramach autokontroli i uchylenie uchwały w zaskarżonej części nie czyni zbędnym 

wydania wyroku przez WSA. Wobec powyższego przesyła się skargę do 

rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 

 

Załączniki: 

1) Skarga Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

2) Kopia Uchwały Rady Miasta nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. 


