
UCHWAŁA NR XXV/159/2021 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie uznania za zasadną skargi Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na uchwałę Nr XL/262/2018 
Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Przesmyki i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie skargi 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 2020 r. 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, 2070, 2200 i 2294, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 
i 159), Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Prokuratora 
Okręgowego w Siedlcach z dnia 23 grudnia 2020 r. na uchwałę Nr XL/262/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 
12 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki 
(Dz. U. Woj. Maz. Z 2018 r., poz. 10620). 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/159/2021 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ 
Prokuratora Okręgowego w Siedlcach 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 
na uchwałę Rady Gminy Przesmyki Nr XL/262/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki 

W odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego w Siedlcach z dnia 23 grudnia 2020 r. na uchwałę Rady 
Gminy Przesmyki Nr XL/262/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Przesmyki, Rada Gminy Przesmyki uznaje skargę za zasadną w całości. 

W dniu 12 października 2018 r. Rada Gminy Przesmyki podjęła uchwałę Nr  XL/262/2018  w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki. 

Na powyższą uchwałę Prokurator Okręgowy w Siedlcach złożył skargę Nr PO IV Pa 11.2020 z dnia 
23 grudnia 2020 r. Zaskarżonej uchwale Prokurator Okręgowy w Siedlcach zarzucił naruszenie przepisu 
art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czynności i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. - 
dalej: u.c.p.g.) poprzez: powtórzenie w § 4 oraz modyfikację zapisów ustawowych – art. 5 ust. 1 pkt. 4 u.c.p.g., 
przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego w § 5 ust. 1 pkt. 2, § 5 ust. 2 pkt. 2, § 10 ust. 1 i 2, w § 
11 Regulaminu oraz niewyczerpanie zakresu upoważnienia ustawowego w § 12 Regulaminu. 

W związku z powyższym, Prokurator Okręgowy w Siedlcach wniósł o stwierdzenie nieważności w części 
uchwały w zakresie § 4, § 5 ust. 1 pkt. 2, § 5 ust. 2 pkt. 2, § 10 ust. 1 i 2, § 11 i § 12 Regulaminu. 

Podzielić należy stanowisko Prokuratora odnośnie powtórzenia i modyfikacji § 4 Regulaminu, zapisów 
ustawowych – art. 5 ust. 1 pkt. 4 u.c.p.g. Rada Gminy Przesmyki w § 4 Regulaminu nałożyła na właścicieli 
nieruchomości obowiązki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 4 u.c.p.g., a zatem brak było podstaw do ich powtarzania 
w Regulaminie. Nieuprawniona była również modyfikacja zapisów ustawowych. Nałożenie obowiązków na 
właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy, wykracza również poza zakres upoważnia 
ustawowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit.b ustawy u.c.p.g. Delegacja do uregulowania 
w Regulaminie przez Radę Gminy zawarta w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit.b u.c.p.g. dotyczy bowiem wymagań 
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmującą uprzątanie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

Za zasadne, Rada Gminy Przesmyki, uznaje zarzuty Prokuratora Okręgowego w Siedlcach w zakresie 
przekroczenia upoważnia ustawowego w § 5 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu poprzez: 

- ustanowienie warunku dla mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, w postaci możliwości dokonywań 
tych czynności na „wydzielonych” częściach, który jest zbyt ogólny, aby adresaci mogli go dochować, a także 
w sposób nieuprawniony ograniczający zakres korzystania z nieruchomości, 

- ustanowienie warunku dla naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, w postaci braku 
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w sposób nieuprawniony wkraczając w regulacje prawa sąsiedzkiego 
określone w art. 144 Kodeksu cywilnego, 

- ustanowienie warunków dla napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, w postaci 
dokonania „drobnych” napraw, jako zbyt ogólnego, aby adresaci normy mogli je dochować. 

Rada Gminy Przesmyki podziela także stanowisko Prokuratora Okręgowego w Siedlcach, dotyczące 
przekroczenia, w § 10 Regulaminu, upoważnienia ustawowego do określenia wymagań wobec osób 
utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych – 
art. 3 ust.2 pkt. 13. Przepis ten nie daje radzie gminy upoważnień do określania obowiązków właścicieli 
nieruchomości poza miejscami publicznymi, w szczególności na swoich nieruchomościach, w miejscu ich 
utrzymywania. 
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Za zasadne, Rada Gminy Przesmyki uznaje zarzuty Prokuratora Okręgowego w Siedlcach, 
o niewyznaczeniu w Regulaminie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. 

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, objęcie obowiązkową deratyzacją wszystkich 
zabudowanych nieruchomości na terenie gminy, jak również nieprecyzyjne określenie terminów jej 
przeprowadzenia poprzez określenie „w miarę potrzeby”, nie spełnia wymogu wyznaczenia obszarów 
podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz określenia terminów, o których mowa 
w art. 4 ust. 2 pkt. 8 u.c.p.g. 

Uwzględniając skargę Prokuratora Okręgowego w Siedlcach Nr PO IV Pa 11.2020 z dnia 23 grudnia 
2020 r. na uchwałę Rady Gminy Przesmyki Nr XL/262/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki, Rada Gminy Przesmyki informuje, 
iż przedmiotowa uchwała straciła moc z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w dniu 30 grudnia 2020 r. (data wpływu do urzędu) wniósł
za pośrednictwem Rady Gmin Przesmyki skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na
uchwałę Nr XL/262/2018 Rady Gmin Przesmyki z dnia 12 października 2018 roku w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2019r., poz.2325 z późn. zm.) skarga do sądu administracyjnego wnoszona jest za pośrednictwem
organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
Organ, którego skarga dotyczy, zobowiązany jest do przekazania skargi sądowi administracyjnemu wraz
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku
nie zastosowania się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu
organowi grzywny (art. 55 ustawy).

Z uwagi na powyższe oraz biarąc pod uwagę zarzuty przytoczone w skardze, a także fakt, że Rada Gminy
Przesmyki uznaje skargę za zasadną w całości, podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 
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