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Na: UCIIWAŁĘ NR LxDU9g6tl3 RADY nłrłSlłr<nAXOW$z !ni113 marca 2013 r. w

sprawic wyboru metodyustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymioraz
ńt"min#yrokości stawt<i takiej opła$ ( dalej nazywanąUCHWłł-4,;.

Jako mieszkńcy'Krakowa postanawiamy zxkarĘć poryyźszaUcHwAŁĘ w zakresie

drast}czrego podwyzs Źeńa stawek za odbiót odpadów komunalnych dla znacznej częŚci

mieszrancówi podi.lr"ewarry, że UCHWr\ŁA narusza_oboWią7ujące prawo poptze?;

1) naruso"ńĆrłłŃająó z art,2 KonsĘrtucji RP dotyczącego zasadsprawiedliwoś.ci,

społecznej ( Rzeczpospolita Polska jest demokratyczn;nj państwem prawnym,

"o..ł#i*":uo-^zasady 
sprawiedliwości społecznej; wpowiąpaniu.zj9S9lł.a1 S

. Konstytrl9ji Rr!Ęonstrtucll,iest najyryżsrym prawen Rzec,7lposryolitej Polskiej ).

2) narusŹeoió *yrr*ulącego zart. !2 KonsĘrtucji RP zasady równego traktowania_

, ' ob}watetiizayąńaysqiĄina9li 1życiu s9sqofarcz.,rm _.( 1.Wslryscy są wobecprawa
,óńi. Wszyscy mają prawo do równego traktowaniaprzezw|a,Ęe publiczł'e.2. Nikt

'. ', 
oi. -ot. Ęq dirl"i;ilinowany w ryciu polityczrlm, społóczn;n:lub gospo darwm z :

3) brak właściwych konsultacji społeczrychprry wprowadzaniu,prawamiejscowego.
łi u.ut rnechanizmu regulują9eqo segregacje 9dnadów 

w budyqkach wielorodzinrlychprzez co

..kwzesiętybh,cozuńetzaj4jesegregowaó.'']..
. ' , UchwĄ organów gminy nŃeżądo aktów pra\^/amiejscowego, które.KonsĘrtucja, 

9

RzecąrpospolĘ p,Ólst<iej: ł art 87 ust. 2 Tńiczado zródełprawąpowszechnie obgwiąpqjącego,na

obszń dłiańuorganów, kt9re je u9tanowił}, Jako źródłanla*apn*lzechnie9bowiąz9.1.ł9eso,
,akt}ł prawa miejscowćgo charakteryzująśię,Ęry, że mogąregul,owac,postąlowąrie wszYstki9h ,

: Zuliarzpna I_ICHWAŁł, on.ńuj ąea zasady ustalania opłaty: zagospodarowanie odPadami

komunalnpri,jakiuchwa1onesfwĘwgminie.Kr*óyniewą1pliwiejestzńiczonadoaktów
prawamiejscowego. Adresaci uchwĄ określeni zostali general4ie, nie irniennie. Uchwała dotYcEY

.yruu";ipówtarzĄr9h, aniejednorazowych.Zaskużonauchwałamazatęmcharakter

@cido!ycząm'in.tego,żeRadaMiastaKrakowa,y-UC!WALEn1e
]zapewniła możliwości 'r^porrrurriusię z jej projektem oruz_lie.umoźliwiła składanie do niego

ń"s i wniosków. Biorąc zaś pod uwagę, iz nadtzędnązasadąóemokratycznego pństwa prawa,



_,
Wyrżonąm. in. w art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, iż,,organywładzy
publicznij działająna podstawie i w granicach prawa" działanaRady Miasta Krakowa mogąmieó
znamiona rńącegonaruszenia prawa. Wspomniany artykuł Kons§rtucji Rzeczpospo|itej Polskiej
jest regułąbezwzględnie obowią.zującą nie dopuszczającążadnych wyjątków ani odstępstw
zrajdującą liazne powtórzenia w powszechnie oboĄących aktach prawn}ch rangi ustawowej m.in.
* art. 6 kpa. Cytowana reguła ma chronić jednostki przed arbitralnym dzińańemorganów
administracji publicznej stanowiąc, iż ,,w pafutwie demolłatycznym, w lłórym rządzi prawo,
organly władzy publicznej mogąpowstać tylko na podsta,wie praw|nej, a normy prawne muszą

olłeślać ich lampetencje, zadania i Ęb postęowaniawyznaczając tym samym granice ich.

akwności," t

Podejrzewamy, że prrrypadku tej przedmiotoqej UCHWAŁY Rady Miasta Krakowa, tą
podstawową zasadęńarnano, ogtańczając społeczeństwu możliwości wypowiedzeni'a się, co do

najistotniejs7ych jego interesów i praw. Nie bez znaczańawprzedmiotowej sprawie jest doniosłośó
materii regulowanej przeząUCHWAŁĘ oraz jej skutki, czyli kwestie fiskalne tak interesujące
mieszkńców. ]

Skala przedsięwzięó ujętych w UCHWALE wymaga zachowani a szczegóInej ptecyzji i
dokładności w trakcie procedowania jęj przyeotowania. Problem ten dostzegł ustawodawca
regulując kwestię uchwalania tej kwestii popo"rnakładanie na organ go prrygotowujący liczne
obowią.zki zaslęgantaopinii,uzgodnieńinnychpodmiotówposiadającychszczególnańedzęz
danegozdkresu.-
Obońąuje plawo do zapoznania się z projektem dokumentu. oraz prawo do wnoszenia uWag i
wniosków.
Par"., oU, zęmeuzasadnienie zasadności skargi zawarte jest w wezwaniu skierowanym do Rady
Miasta Krakowa z dnia28.03.2§I3r., które pruedkładamy w zńączeńu. Przedkładamy również listy
( nastąne sąw podpisywaniu ),mieszkńców Krakówą l<tótzy również sprzeciwiająsię
ucrrtłłrB w splu*ie y}boru mctod}ustalenia opłaĘ za gospodarowanie odpadami

, Zuwagi nabatdzo yląilry wymiar społecznykwestionowanej uchwały, prosimy o wnikliwe
sprawdzenie zgodności tego nowe$o,pra\ilr4 miejscowego z obowivającymw naszym kraju 

.

p.u*"* i sprawdzeńe,,Ęry uchwalóne,drastyczn" podwYzki zaodbiór śmieci dla dużej części 
_

mieszkanców sązasadne. Ponadto ńowe prawo miało'usżcżelnić system gospodarowania odpadarri

komunatnyrrril czyti zwiększ,y§ l<rae osób płaoących za wywóż śmieci. Pomimo, ze tak jest w
rad}kalny sposób dla duzej części mieśzkancówprrygotowano znaczny wzrost opłat, co,budzi , ,

uzasadniony naszym zdaniem protest społeczrry.

Zpowńaruęm

Janusz Więcław

Zńączniki:L:.lląjLLrJll'L.

L Wezrvanie do Rady Miasta Krakową ,@u28.03.2013r
II. LisĘ z podpisamipopierającń,4.T2nazwisk mieszkańców ( nastąlne listy będądokładane )
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