
               Projekt 
UCHWAŁA Nr ……………. 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
 

z dnia ………………………………… 
 
 
w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie                                                         

VIII Wydział  Zamiejscowy w Radomiu  skargi na Uchwałę Nr VII/037/2015 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Białobrzegi. 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 4461) i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 7182) – uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie                                                         
VIII Wydział  Zamiejscowy w Radomiu  skargę na Uchwałę Nr VII/037/2015 Rady Miasta                             
i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Białobrzegi.                             

 
§   2.    Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi do: 

1)  przekazania skargi, o której mowa w § 1 wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział  Zamiejscowy w Radomiu stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały, 

2) występowania w imieniu Rady Miasta i Gminy Białobrzegi przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym  w Warszawie VIII Wydział  Zamiejscowy w Radomiu, 

3) udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi osobom posiadającym uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata.  
  
§   3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.846,poz.996,poz.2103,poz.2261. 



 
 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie przekazania                                                        
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  VIII Wydział  Zamiejscowy                                          
w Radomiu  skargi na Uchwałę Nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                                           
22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy i Miasta Białobrzegi. 

 
 

 
Prokurator Rejonowy w Grójcu w dniu 1 lutego 2017 r. (data wpływu do Urzędu)                                        

wniósł za pośrednictwem Rady Miasta i Gminy Białobrzegi skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział  Zamiejscowy w Radomiu  na Uchwałę                                
Nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Białobrzegi. 

Przedmiotowa skarga dotyczy stwierdzenia nieważności w/w uchwały w zakresie                                 
paragrafów wskazanych w skardze, jako w sposób istotny naruszających prawo. 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi ma obowiązek przekazać skargę właściwemu sądowi administracyjnemu wraz                                             
z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę, w terminie 30 dni  od dnia jej wniesienia. 

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


