
RADA GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie ;
UCHWAŁA NR XXX/240/2021

RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 29 czerwca 202 l r.

w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Oleśnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r.póz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy w Rudnikach uchwala co następuje:

§1.
Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedź na skargą

Prokuratora Rejonowego w Oleśnie z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu 7 czerwca 2021 r.) nr PR Pa.7.202 l,
w brzmieniu ustalonym z załącznika do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki zobowiązując go do przekazania skargi wraz

z aktami i niniejszą uchwałą oraz odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Rudniki do reprezentowania Rady Gminy Rudniki przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym do
udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

^,
Jarosław Marchewka
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Załącznik do uchwały Nr XXX/240/2021
Rady Gminy Rudniki
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Opolu
ul. Kośnego 70

45-372 Opolu

Strona Skarżąca:

Organ:

Prokurator Rejonowy w Oleśnie
ul. Dworcowa 4, 46-300 Olesno

Rada Gminy Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ
z dnia 31 maja 2021 r. (data wpływu 7 czerwca 2021 r.)

wsprawiePRPa.7.2021

Rada Gminy Rudniki wnosi o oddalenie skargi.

UZASADNIENIE

Złożona skarga jest całkowicie bezzasadna. Zgodnie z art. 6c ust. l ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną dalej Ustawą, „Gminy są obowiązane do
zorganizowania odbierania odpadów komimalnych od wlascicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.". Zgodnie z art. 6j ust. 2 Ustawy „W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. l,
Rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego". Jak natomiast stanowi art. 6j ust. 2a Ustawy, „Rada gminy może yóżnicować
stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamiesT.kujqcych
nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Ruda
gminy może stosować łącznie różne kryteria różniciijące stawki opłaty".

Wobec powyższego Rada Gminy ma uprawnienia do różnicowania stawek opłat, np. w zależności
od liczny mieszkańców. W tym miejscu należy powołać się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 października 2015 r. wydany w sprawie o sygn. akt II FSK 1797/15, zgodnie z które tezą „Ustawa o
utrzymaniu czystości, i porządku w gminach pozwala różnicować opłaty za odbiór odpadów komunalnych w
zależności od wielkości gospodarstwa domowego. a to oznacza, że samorządy mogą niższą stawkę ustalić
dla osoby samotnej i wyższą dla kilkuosobowej rodziny. .

Tym samym przyjęta przez Radę Gminy Rudniki uchwała odpowiada prawu, a skoro tak złożona
skarga winna zostać oddalona.
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