
 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR …/…/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

z dnia ………… 2016 r. 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skargi Prokuratora Prokuratury Okr ęgowej w Warszawie na uchwałę Nr 51/XI/2016 

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia  
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna  

wraz z odpowiedzią na skargę 
 

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 

  
 

§1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę 

Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie sygn.. PO II Pa 21.2016  z dnia 25 lipca 

2016 r. (doręczoną w dniu 27 lipca 2016 r.) na uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 

51/XI/2015 z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna (Dziennik Urzędowy Województwa 

Mazowieckiego z dnia 16 września 2015 r., Poz. 7613) wraz z odpowiedzią na skargę 

stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 3. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna jest uprawniony do ustanowienia pełnomocnika 

procesowego, który będzie reprezentował Radę Miasta Podkowa Leśna przed sądem 

administracyjnym. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 



 

 

PROJEKT 
 

Uzasadnienie 
do uchwały nr      /2016  

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  25 sierpnia 2016r. 
 
Zgodnie z przepisem art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi ( Dz. U.2016 poz. 718)  skarga do sądu administracyjnego 
wnoszona jest za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem 
skargi.  
Organ, którego dotyczy skarga zobowiązany jest do przekazania skargi sądowi 
administracyjnemu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia 
jej wniesienia -  art. 54 ust. 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.  W 
niniejszej sprawie skarga wpłynęła do Urzędu Miasta Podkowa Leśna w dniu 27 lipca 2016r. 
W przypadku nie zastosowania do powyŜszych obowiązków, sąd na wniosek skarŜącego 
moŜe orzec o wymierzeniu grzywny. 
 
Z uwagi na powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne celem wypełnienia 
obowiązków nałoŜonych na organ gminy w/w ustawą..  

 


