
 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie skargi mieszkańca  na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej 

opłaty oraz  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna 

 

 

W dniu 8 maja 2019 r. mieszkaniec złożył do Urzędu Miasta Podkowa Leśna pismo z 

dnia 7 maja 2019 r. zatytułowane „Odwołanie” od uchwały Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa 

Leśna adresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu 

Miasta Podkowa Leśna. Burmistrz Miasta pismem z dnia 14 maja 2019 r. wezwał mieszkańca 

do doprecyzowania, czy jego pismo jest skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na 

uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz  ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa 

Leśna. Mieszkaniec pismem z dnia 23 maja 2019 r. potwierdził, że jego pismo jest skargą na ww. 

uchwałę i wniósł o przekazanie skargi do WSA.  

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) skarga do sądu administracyjnego 

wnoszona jest za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, którego dotyczy skarga jest 

zobowiązany do przekazania skargi sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy  

i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku niezastosowania 

się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu 

grzywny. 

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu wypełnienia 

obowiązków nałożonych ustawowo na organ stanowiący gminy. 
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