
UCHWAŁA NR XL/275/17
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchylenia w części uchwały nr XXVII/172/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia 
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Koniecpolu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2016r., poz. 446 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:   

§ 1. 

Uchyla się uchwałę nr XXVII/172/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Koniecpolu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w części w zakresie jej 
paragrafu 1 punktu 1 podpunkt 1 i 3.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3. 

.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Uzasadnienie

W uchwale  z dnia 19 grudnia 2016 r. II FPS 3/16 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż przepis
art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłącza
stosowanie przepisu art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym
przepisem Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może
upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 ( vide: art. 39 ust. 4)

Uzasadniając przedmiotową uchwałę, NSA skoncentrował się na wykładni art. 6q ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazując, iż zawarte w tym przepisie odesłanie do
stosowania przepisów Ordynacji podatkowej uzupełniono zastrzeżeniem, że „uprawnienia organów
podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez
związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód
związku międzygminnego - zarządowi związku międzygminnego”. W konsekwencji zdaniem NSA
„okoliczność posłużenia się przez ustawodawcę kwalifikatorem pozwalającym wyodrębnić rodzaj spraw
podlegających – z racji zastosowanego odesłania – załatwieniu w myśl przepisów Ordynacji podatkowej,
nakazuje uznać art. 6q ust. 1 u.c.p.g. za lex specialis w stosunku do art. 39 ust. 4 u.s.g.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały było konieczne i uzasadnione.
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