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Jedlnia – Letnisko, dnia 27.02.2017r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 
WYDZIAŁ VIII ZAMIEJSCOWY W RADOMIU
ul. Słowackiego 7
26-600 Radom

Skarżący: 	Prokurator Rejonowy Radom – Zachód w Radomiu

Strona przeciwna: 	Rada Gminy Jedlnia – Letnisko

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

Działając jako Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko (zaświadczenie o wyborze w załączeniu), w odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Radom – Zachód w Radomiu z dnia 10.02.2017r. na uchwałę Rady Gminy Jedlnia – Letnisko nr XXV/156/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko, wnoszę o oddalenie skargi w całości.

UZASADNIENIE

	Odnosząc się do treści skargi należy w pierwszej kolejności wskazać, że zaskarżona przez Prokuratora uchwala Rady Gminy została podjęcia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 t.j. ze zm.) i realizuje ich dyspozycje.
	Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie statuowanym przepisami prawa. Należy wskazać, że uchwały o zbliżonej, czy tożsamej treści do zaskarżonej uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko są powszechnie uchwalane w powiecie radomskim. Uchwała została również, zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazana do zaopiniowania przez powiatowego inspektora sanitarnego i uzyskała jego pozytywną opinię.
Odnosząc się do zarzutów Prokuratora, przy uwzględnieniu stanowiska zawartego w orzecznictwie sądowoadministracyjnym z zakresu będącego przedmiotem skargi, należy wskazać, że sposób sformułowania skargi nie pozwala na stwierdzenie jaki jest faktyczny zakres zaskarżenia. W treści petitum skargi czytamy bowiem, że skarżona uchwała Rada Gminy Jedlnia-Letnisko narusza wymienione przez Prokuratora przepisy ustaw „w szczególności” poprzez zawarcie w niej praw i obowiązków mieszkańców, przywołanych w skardze.
Tego rodzaju określenie zakresu skargi należy uznać za naruszające w sposób istotny art. 57 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2016.718 t.j. ze zm.).
Za niezasadny należy uznać również zawarty w skardze zarzut naruszenia przez skarżoną uchwałę art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez nałożenie obowiązków i zakazów, do których określenia Rada nie była upoważniona („przekroczenie upoważnienia ustawowego”). Do organu stanowiącego gminy należy uchwalanie regulaminu, który ma kreować czystość i porządek w gminie. Nie można zatem twierdzić, że regulamin powinien zostać ograniczony tylko i wyłącznie do niektórych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku, bez możliwości uregulowania innych kwestii dotyczących czystości i porządku w danej gminie, również istotnych z punktu widzenia konkretnej społeczności lokalnej.
Skarżący winien mieć na uwadze, że przepisy ustawy często wskazują regulowaną materię w sposób ogólny – użyte sformułowania nie zawsze są jednoznaczne i precyzyjne, zatem wymagają dokonania ich wykładni i interpretacji w trakcie tworzenia prawa miejscowego, co w przedmiotowej sprawie miało miejsce. Ustawodawca pozostawił gminom swobodę stanowienia unormowań w zakresie art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skarżone zapisy uchwały nr XXV/156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016r. stanowią jedynie doprecyzowanie obowiązków z art. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spoczywających na właścicielu nieruchomości. Nie można tu zatem mówić o przekroczeniu delegacji ustawowej. Jeżeli doszło do naruszenia prawa, to nie ma ono charakteru istotnego.
Intencją Rady przy opracowywaniu regulaminu było, aby sprawy utrzymania czystości i porządku uregulować w sposób zgodny z art. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z treści ww. przepisów wynika, że do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy utrzymanie czystości i porządku w gminach, zaś do organu stanowiącego gminy należy uchwalenie regulaminu. Mając na uwadze powyższe nie można - biorąc pod uwagę zasadę wyrażoną w art. 166 ust. l Konstytucji RP (zgodnie z którą do gminy należy wykonywanie zadań własnych) - stwierdzić, że uchwała przyjmująca Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie musi zostać ograniczona tylko do niektórych spraw mających wpływ na zachowanie porządku i czystości, bez możliwości uregulowania innych elementów, istotnych z gruntu widzenia konkretnej społeczności lokalnej, a dotyczących utrzymania czystości i porządku w danej gminie. Takie ograniczenie powodowałoby nieczytelność zapisów regulaminu dla mieszkańców gminy.
Odnośnie zarzutu nieuzasadnionego powtórzenia norm ustawowych należy przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2009r. II SA/Wr 401/09 w którym Sąd stwierdził, że uznać należy za dopuszczalne przytoczenie w uchwale rady gminy określonych regulacji ustawowych, o ile jest to konieczne dla utrzymania akt prawa miejscowego w sposób czytelny i zrozumiały. Taki też charakter mają odwołania do przepisów obowiązujących ustaw zawarte w treści skarżonej uchwały.
Tożsame stanowisko zostało wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 września 2015r., II SA/Ke 647/15, w uzasadnieniu którego czytamy: „(…) co do zasady - powtarzanie przepisów ustawowych w akcie prawa miejscowego takiego rodzaju jak regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, stanowi naruszenie prawa, to jednak w pewnych sytuacjach może być usprawiedliwione, a w konsekwencji nie uzasadniać stwierdzenia nieważności takich zapisów. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że adresatami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie są osoby fizyczne – mieszkańcy gminy, którzy dzięki zebraniu w jednym akcie przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie ich gminy, mają łatwiejszą możliwość, albo wręcz w ogóle jedyną możliwość poznania tych regulacji. Odsyłanie ich do porozrzucanych po różnych aktach prawnych rangi ustawowej cząstkowych regulacji tych zagadnień, do których mieliby w dodatku docierać samodzielnie, prowadziłoby w praktyce do niejasności i nieczytelności prawa”.
Biorąc pod uwagę ww. okoliczności nie można uznać za trafne zarzutów istotnego naruszenia prawa w kwestionowanych w skardze przepisach. Również z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 2 października 2008 r. (II SA/Lu 342/08) wynika, że obowiązek sądu administracyjnego uwzględnienia skargi na akt prawa miejscowego powstaje wówczas „gdy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego jest związane z jednoczesnym naruszeniem obiektywnego porządku prawnego”. Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 marca 2012 r. (IV SA/Po 91/12) stwierdzono, że granicą nieważności jest ustalenie, iż doszło do istotnego naruszenia prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie określa rodzaju naruszenia prawa, które należy zakwalifikować do istotnego naruszenia prawa. Chodzi o tego rodzaju nieprawidłowości, jak np. naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania tych aktów, naruszenie podstawy prawnej ich podjęcia, naruszenia przepisów prawa ustrojowego i prawa materialnego przez wadliwą wykładnię oraz przepisów dotyczących procedury podejmowania tych aktów. Żaden z ww. przypadków nie ma miejsca w omawianej sprawie. 
Odnosząc się do treści zarzutów sformułowanych przez skarżącego należy wreszcie wskazać, że są one niezasadne nie tylko z uwagi na przedstawione powyżej okoliczności, ale także z uwagi na fakt, że znaczna część z nich odwołuje się do paragrafów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Jedlnia-Letnisko, które nie zostały w tym Regulaminie zawarte, bądź mają odmienną treść od przywoływanej w skardze. W tym zakresie należy wskazać kolejno na przywołane w skardze:
	§ 2 ust. 4 Regulaminu, który ma w ocenie skarżącego nakładać na właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się zabranych a terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami prawa – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przyjęty skarżona uchwałą nie zawiera takiej jednostki redakcyjnej,
	§ 6 ust. 2 Regulaminu, który ma w ocenie skarżącego nakładać na właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż chodników obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przyjęty skarżona uchwałą nie zawiera takiej jednostki redakcyjnej,

§ 9 ust. 2 pkt 5 Regulaminu, który ma w ocenie skarżącego stanowić o tym, że pracownik punktu PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienione w ust. 2 tego przepisu, a także w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przyjęty skarżona uchwałą w § 9 ust. 2 pkt 5 stanowi o możliwości dostarczania do PSZOK przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
§ 13 ust. 2 Regulaminu, który w ocenie skarżącego ma stanowić, iż pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowanie określonych w Rozporządzeniu warunków - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przyjęty skarżona uchwałą nie zawiera takiej jednostki redakcyjnej,
Kwestię tą uznać należy za istotną z uwagi na fakt, że skarżący żąda stwierdzenia nieważności skarżonej uchwały w zakresie wskazanych przepisów skargi. Uwzględnienie skargi mogłoby zatem spowodować orzeczenie w przedmiocie nieważności przepisów, które nie zostały ujęte w treści skarżonej uchwały.
Z tych względów skarga wniesiona na uchwałę Rady Gminy Jedlnia – Letnisko nr XXV/156/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko winna zostać oddalona w całości.





