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UCHWAŁA NR XXX/217/22 

RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299, poz. 2320, z 2021 r. poz. 54, poz. 159, 

poz. 1598)  Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę Prokuratora Rejonowego 

w Wieluniu z 29 grudnia 2021 r. na uchwałę Nr XXI/160/20 Rady Gminy Kiełczygłów z 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 228) w części tj. w zakresie § 6 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 wszelkich czynności w toku postępowania oraz do 

reprezentowania Rady Gminy 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 podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Zenon Swędrak 



Id: D274D052-397A-428A-9241-8FB845B7D09F. Uchwalony Strona 1 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/217/22 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 21 stycznia 2022 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   

NIP: 5080014537  

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 2019r. poz. 2325 z 2020 r. poz. 2299,poz. 2320, z 2021 r. poz. 54, poz. 159, 

poz. 1598) Rada Gminy Kiełczygłów przekazuje skargę Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 29 grudnia 

2021 r. na uchwałę Nr XXI/160/20 Rady Gminy Kiełczygłów z 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia 

zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2021 r., poz. 228) w części tj. w zakresie § 6 

Jednocześnie składa odpowiedź na skargę wnosząc: 

1. o  uwzględnienie  skargi w całości, 

2. o nieobciążanie organu kosztami postępowania. 

Uzasadnienie  

W dniu 3.01.2022 r. organ otrzymał skargę  Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2021 r. 

na uchwałę Nr XXI/160/20 Rady Gminy Kiełczygłów z 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (Dz.Urz.Woj. 

Łódzkiego z 2021 r., poz. 228) w części tj. w zakresie § 6 

Skarżący zarzucił zaskarżonej uchwale naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej  jak również 

art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13.09.1997 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

Rada Gminy Kiełczygłów dokonała analizy tak zarzutów jak i uzasadnienia wniesionej skargi i postanowiła 

uwzględnić skargę Prokuratora Rejonowego w całości. 

Załączniki: 

- Skarga Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z 29 grudnia 2021 r. 

- Uchwała Nr XXI/160/20 Rady Gminy Kiełczygłów z 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe 

- odpis protokołu z obrad sesji Rady Gminy w Kiełczygłowie z 23 grudnia 2020 r 

- odpis odpowiedzi na skargę i załączników 


