
UCHWAŁA NR XIV/107/20
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Wieluniu

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz.506, zm. 2019 r. poz.1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz.1815) w związku z art. 54 § 2  ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2325, poz. 2200) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę Prokuratora Rejonowego 
w Wieluniu z dnia 13 grudnia 2019r. na uchwałę Nr XIX/107/2016  Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 
29 grudnia 2016  r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kiełczygłów wraz z odpowiedzią na skargę.

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w§ 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Do wniesienia odpowiedzi na skargę podejmowania wszystkich czynności w toku  postępowania 
i reprezentowania Rady Gminy Kiełczygłów przed sądem administracyjnym upoważnia się Wójta Gminy 
Kiełczygłów.

2. Wójt Gminy Kiełczygłów może ustanowić pełnomocników procesowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod jęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Id: 894BBB07-B17F-40A1-BC9A-9CBFF18AFC64. Uchwalony Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/107/20

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 9 stycznia 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

90-434 Łódź

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Wieluniu 

ul. Kilińskiego 12

98-300 Wieluń

Strona Przeciwna: 

Rada Gminy Kiełczygłów 

ul. Tysiąclecia 25

 98-358 Kiełczygłów                       

Odpowiedź na skargę

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j .Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, poz. 2200) Rada Gminy Kiełczygłów przekazuje skargę 
Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 11 grudnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 
w Kiełczygłowie 13 grudnia 2019r.) na Uchwałę Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kiełczygłów

Jednocześnie składa odpowiedź na skargę wnosząc:

1. o  uwzględnienie  skargę w całości

2. o nieobciążanie organu kosztami postępowania

Uzasadnienie

W dniu 13 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy w Kiełczygłowie wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego 
w Wieluniu na Uchwałę Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 grudnia  2016r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów.

Skarżący zarzucił zaskarżonej uchwale naruszenie przepisów art. 4 ust.2 pkt.1 lit. a, art. 4 ust.2 pkt.2 oraz 
art. 4 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przez 
wskazanie że:

- w § 1 ust. 1 regulaminu zaniechano wskazania wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych obejmujących odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady podczas gdy wyżej 
wymieniona ustawa taki wymóg nakłada,

- poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i wskazanie w § 5 ust.2 regulaminu, iż pojemniki powinny 
być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na rok oraz 
naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz w roku

- poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i wskazanie w § 11 ust.2 regulaminu, że w miejscu 
publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba, że ze względu na wiek, rasę, 
stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby nieuzasadnione.

Rada Gminy Kiełczygłów dokonała analizy tak zarzutów jak i uzasadnienia wniesionej skargi zarówno 
przy uwzględnieniu treści wskazanych przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, 
przepisów dotyczących ochrony zwierząt oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym 
przedmiocie i postanowiła uznać ją za zasadną. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Kiełczygłów 
postanowiła uwzględnić skargę Prokuratora Rejonowego w całości.
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Jednocześnie w dniu 09 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XIV/106/20 w sprawie zmiany Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kiełczygłów Rada Gminy Kiełczygłów wprowadziła 
do Regulaminu utrzymania czystości i porządku zmiany eliminując z niego zapisy, które kwestionowane 
były przez skarżącego.

Załączniki:

- Skarga Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z 11 grudnia 2019 r. otrzymana 13.12.2019 r.

- Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

- Uchwała Nr XIV/106/20 r. Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 09 stycznia 2020r. w sprawie zmiany 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów.

- Odpis odpowiedzi na skargę i załączniki.

- Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie z dnia 02.01.2020r. (data wpływu do 
Urzędu Gminy dnia 07.01.2020r.).
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