
UCHWAŁA Nr 147 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie przekazania skargi na  Uchwałę Nr 90 Rady Miasta 

Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 3 § 2 pkt 5 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1302 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przekazuje się skargę Zakładu Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun 

na Uchwałę Nr 90 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 147 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 maja 2019 roku 

w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr 90 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Na sesji w dniu 27 marca 2019 roku Rada Miasta Konina podjęła  

Uchwałę Nr 90 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun w dniu 29 kwietnia 2019 roku 

wniósł skargę na powyższą uchwałę, zarzucając jej naruszenie  art. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm.), art. 3 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zm.), art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 

12 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.), 

art. 7 i art. 20 Konstytucji RP i wniósł o stwierdzenie jej nieważności. 

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 

naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętym przez organ gminy w sprawie z 

zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu 

administracyjnego. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 
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