
Uchwała Nr 692/XXVIII/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą
nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Uznaje się za bezzasadne wezwanie z dnia 11 stycznia 2013 r. złożone przez 

Pana  R.K.  w dniu  11 stycznia  2013 r.  do  usunięcia  naruszenia  prawa,  poprzez 
zmianę uchwały nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta Lublin, 
w zakresie dotyczącym wykreślenia zapisu § 5 ust. 1 pkt 3.

§ 2
Uzasadnienie  stanowiska  Rady Miasta  Lublin  stanowi  załącznik  do  niniejszej 

uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Pan  R.K.  w dniu  11 stycznia  2013 r.  złożył  wezwanie  do  usunięcia  naruszenia 
prawa  poprzez  zmianę  uchwały  nr  963/XXXIX/2006  Rady  Miasta  Lublin  z dnia 
23 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Lublin polegającym na niezgodności  z prawem § 5 ust. 1 pkt  3 powyższej 
uchwały  z art. 4 ust. 2 ustawy  z dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości 
i porządku  w gminach  (Dz. U. z 2012 r.  poz.  391 z późn.  zm.).  Zgodnie  z treścią 
art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142,  poz.  1591 z późn.  zm.)  każdy,  czyj  interes prawny lub uprawnienie  zostały 
naruszone  uchwałą  lub  zarządzeniem  podjętymi  przez  organ  gminy  w sprawie 
z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 
naruszenia  zaskarżyć uchwałę  do sądu administracyjnego.  Wnoszący wezwanie 
stwierdza naruszenie przez Radę Miasta Lublin jego interesu prawnego poprzez 
nałożenie  obowiązków  zawartych  w § 5 ust. 1 pkt  3 uchwały  nr  963/XXXIX/2006 
z dnia 23 marca 2006 r., która w swojej treści nakłada na właścicieli nieruchomości 
obowiązek  utrzymania  nieruchomości  niezamieszkałych  w stanie  wolnym  od 
zachwaszczenia. W pierwszej kolejności należy podnieść, że zgodnie z delegacją 
zawartą  w art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia  1 lipca  2011 r.  o zmianie  ustawy 
o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  oraz  niektórych  innych  ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) „regulaminy utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do 
dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy,  i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia 
zawartego w ustawie zmienianej w art. 1”. Mając na uwadze powyższą podstawę 
prawną, zacytowana na wstępie uchwała nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin 
z dnia  23 marca  2006 r.  utraciła  moc  prawną  z dniem  1 stycznia  2013 r.  Rada 
Miasta  Lublin  w dniu  20 grudnia  2012 r.  podjęła  uchwałę  nr  657/XXVI/2012 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta Lublin. 
W tym stanie rzeczy przypomnieć należy, że w § 3 przedmiotowej uchwały znalazł 
się  zapis  "Traci  moc  uchwała  Rady  Miasta  Lublin  nr  963/XXXIX/2006  z dnia 
23 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta  Lublin  zmieniona  uchwałą  nr  144/X/2007  Rady  Miasta  Lublin  z dnia 
28 czerwca  2007 r.,  uchwałą  nr  554/XXVII/2008  Rady  Miasta  Lublin  z dnia 
18 grudnia  2008 r.  oraz  uchwałą  nr  1079/XLIII/2010  Rady  Miasta  Lublin  z dnia 
24 czerwca  2010 r.".  Dodatkowo  należy  zauważyć,  że  uchwała  w swojej  treści 
nie zawiera  zapisów  nakładających  na  właścicieli  nieruchomości  obowiązku 
utrzymywania  nieruchomości  niezamieszkałych  w stanie  wolnym  od 
zachwaszczenia.  Przypomnieć  należy,  że  organem  nadzoru  nad  działalnością 
organów gminy jest wojewoda. Należy również wyjaśnić, że Regulamin utrzymania 
czystości i porządku w gminie jest aktem prawa miejscowego - art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Warunkiem wejścia w życie aktów prawa 
miejscowego  jest  ich  ogłoszenie.  Zgodnie  z art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia  20 lipca 
2000 r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów  prawnych 
(Dz. U. z 2011 r.  Nr  197,  poz.  1172 z późn.  zm.),  akty  normatywne,  zawierające 
przepisy  powszechnie  obowiązujące,  ogłaszane  w dziennikach  urzędowych, 
wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany 
akt  normatywny  określi  termin  dłuższy.  W związku  z powyższym  zarzut 
wnoszącego wezwanie należy uznać za niezasadny.
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