
                
UCHWAŁA NR XI/077/2019 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie                                                         

VIII Wydział  Zamiejscowy w Radomiu skargi na Uchwałę Nr XI/099/2015 Rady                             
Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo                             
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn.zm.2) – 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie                                                         
VIII Wydział  Zamiejscowy w Radomiu  skargę na Uchwałę Nr XI/099/2015 Rady                             
Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

 
§   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. 
 

 
 Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 

Marcin Osowski 
   
 
 
 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1309. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1629, poz. 1467, z 2019 poz.11, poz.934. 



 
Uzasadnienie 

 
 

do uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie przekazania                                
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział  Zamiejscowy                           
w Radomiu  skargi na Uchwałę Nr XI/099/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                    
29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                           
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 
 

Prokurator Rejonowy w Grójcu pismem z dnia 14 sierpnia 2019 r. (data wpływu                   
do tut. Urzędu 23 sierpnia 2019 r.) wniósł za pośrednictwem Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział  Zamiejscowy             
w Radomiu na Uchwałę Nr XI/099/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                          
29 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                       
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Przedmiotowa skarga dotyczy stwierdzenia nieważności w/w uchwały w części 
obejmującej postanowienia załącznika nr 1 poz. H, nr 2 poz. H, w zakresie zapisu: „Oświadczam, 
że wszystkie zamieszczone w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia 
deklaracji. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy lub niedopełnienie obowiązku o zmianie 
danych grozi odpowiedzialnością zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 30 września 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 186 z późn. zm.)”. 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 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. 

 



      

 URZĄD MIASTA I GMINY 
              W BIAŁOBRZEGACH 

  
                               WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
 

                                                                                                                                           Zał. do Uchwały Nr XI/077/2019 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

                                                                                                                                               z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
 

 

Adres: Plac Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi 
woj. mazowieckie  
Tel./fax 48 613 24 72 
 

 

 

NIP 798 12 51 885 
REGON 000527641 

http://www.bialobrzegi.pl  
e-mail:bialobrzegi@bialobrzegi.pl 

 

RMiG.1510…..2019                                Białobrzegi, dnia ……………2019 r. 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
VIII Wydział Zamiejscowy  w Radomiu 
ul. Słowackiego 7 
26-600 Radom 
 
Skarżący: 
Prokurator Rejonowy w Grójcu 
ul. Sportowa 14 
05-600 Grójec 
 
Wnoszący odpowiedź na skargę: 
Rada Miasta i Gminy Białobrzegi 
Pl. Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi 
 

 
Odpowiedź na skargę 

wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Grójcu pismem z dnia 14 sierpnia 2019 
r. (data wpływu do tut. Urzędu 23 sierpnia 2019 r.) na Uchwałę Nr XI/099/2015 Rady                             
Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 
Pismem z dnia 14 sierpnia 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23 sierpnia 2019 r.)                                                    

Prokurator Rejonowy w Grójcu wniósł skargę  do WSA za pośrednictwem Rady Miasta                       
i Gminy Białobrzegi zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego i wnosząc                             
o stwierdzenie nieważności w/w uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika nr 1 
poz. H, nr 2 poz. H, w zakresie zapisu: „Oświadczam, że wszystkie zamieszczone w 
deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia deklaracji. Podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy lub niedopełnienie obowiązku o zmianie danych grozi 
odpowiedzialnością zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 30 września 1999 r. Kodeks karny 
skarbowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 186 z późn. zm.)”. 

Rada Miasta i Gminy Białobrzegi mając na uwadze orzecznictwo sądowo-administracyjne 
z zakresu będącego przedmiotem skargi uznaje zasadność podnoszonego zarzutu                                      
i uwzględnia skargę w całości.  

 


