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UCHWAŁA NR XX/157/2020 

RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 

Rejonowego w Turku 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) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2019r. poz. 2325, 2070,2200 i 2294) uchwala się co następuje: 

§ 1.  Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę                    

z dnia 25 maja 2020 roku ( data wpływu: 27 maja 2020 r.) Prokuratora Rejonowego w Turku na Uchwałę Nr 

XXVIII/190/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie  Gminy Kawęczyn.  

§ 2.  Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w §1, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3.  Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do przekazania skargi, o której mowa w §1 wraz z odpowiedzią 

na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz do reprezentowania Gminy Kawęczyn 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w niniejszej sprawie - z prawem do ustanawiania 

dalszego pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Kawęczyn. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kawęczyn 

 

 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XX/157/2020 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Kawęczyn, dnia 26.06.2020 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

ul.  Ratajczaka 10/12 

61-815 Poznań 

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Turku,  

ul. Legionów Polskich 10, 

62-700 Turek; 

Organ: Rada Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kawęczynie, 

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Jana Nowaka 

Odpowiedź na skargę 

Prokuratora Rejonowego w Turku na Uchwałę Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 

30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy 

Kawęczyn.  

Stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) Rada Gminy Kawęczyn przekazuje skargę Prokuratora 

Rejonowego w Turku na Uchwałę Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn 

i wnosi o: 

1. Oddalenie skargi w całości. 

2. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela zaskarżonego organu lub jego 

pełnomocnika. 

Nadto organ przekazuje, jako załącznik, dokumentację sprawy. 

Uzasadnienie  

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Gminy Kawęczyn podjęła Uchwałę Nr XXVIII/190/2017                       

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn. 

Powyższa uchwała została zaskarżona przez Prokuratora Rejonowego w Turku skargą z dnia 25 maja 

2020 roku (data wpływu: 27 maja 2020 r.) w zakresie §1, §2 pkt. 1, 2, 4, 5 i 6, §10 ust. 1 i 2 załącznika do 

uchwały.  

Po zapoznaniu się z treścią skargi, argumentacją w niej podniesioną oraz analizie przepisów prawnych 

organ uznał, że skarga w całości nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zaskarżone zapisy uchwały nie zostały zakwestionowane przez organ nadzoru w trybie art.91 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, co oznacza, że Wojewoda Wielkopolski nie dopatrzył się 

naruszenia przepisów prawa w wydanym akcie. Powoływane przez skarżącego orzeczenia sądów 

administracyjnych celem poparcia tezy o niezgodności z prawem niektórych zapisów uchwały, nie mogą mieć 

przesądzającego znaczenia, bowiem zgodnie z art.153 ustawy z dnia 30-08-2002 r. Prawo o  postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi - ocena prawna   i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone 

w orzeczeniu są wiążące w konkretnej sprawie wobec stron tego postępowania  oraz wobec sądów, o ile stan 

prawny nie uległ zmianie. 

Odnosząc się do kwestionowanych zapisów §1,§2 pkt 1, 2 regulaminu, organ stoi na stanowisku, że taka 

regulacja nie oznacza wkroczenia w materię zastrzeżoną dla ustawy (z dnia 13-09-1993 r. o utrzymaniu 
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porządku i czystości w gminie (t.j. Dz. U z  2019 poz. 2020) a stanowi jedynie nawiązanie do regulacji tam 

zawartych, które należałoby ocenić pozytywnie z punktu widzenia systemowego. To samo należy odnieść do 

zarzutów skargi dotyczących § 10 ust. 1 i 2  jako naruszenia ustawy o ochronie zwierząt oraz § 

2 pkt 5 w zakresie naruszenia prawa wodnego. 

W zakresie zarzutu naruszenia prawa brzmieniem przepisu §2 pkt. 5 i 6 załącznika uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn organ wywodzi co 

następuje: 

Istotnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. d ustawy wynika, że organ gminy został wyłącznie upoważniony do 

wskazania wymogów dopuszczalności mycia i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami. W ocenie 

organu wskazanie miejsc, w których można myć i naprawiać pojazdy poza myjniami i warsztatami 

samochodowymi – jest niczym innym, jak właśnie doprecyzowaniem owych wymogów (w rozumieniu 

art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. d ustawy) dopuszczalności mycia  i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami. 

Nie sposób zgodzić się z oceną Prokuratora dotyczącą treści §2 pkt 6 jako wkraczającą w prawo własności 

i ograniczające to prawo. Nie wykazano bowiem, by użyte sformułowanie ”bieżące naprawy” stwarzały 

jakiekolwiek problemy interpretacyjne lub w trudności w jego stosowaniu w praktyce jako wyrażenie 

niedookreślone. 

W ocenie organu, dostosowaniem do warunków lokalnych jest treść zapisu §2 pkt 4 regulaminu- w zakresie 

uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości (…). 

W Gminie Kawęczyn jako gminie wiejskiej o zabudowie zagrodowej, brak jest stref płatnego postoju czy 

płatnego parkowania pojazdów samochodowych - tym samym nie zachodziła potrzeba umieszczania regulacji 

w tym zakresie. 

W ocenie organu zakwestionowane przepisy uchwały znajdują swoje upoważnienie  w przepisach prawa 

i nie wykraczają poza jego zakres. 

W tym stanie rzeczy, wnosimy jak w sentencji. 

Załączniki: 

1. Zaskarżona uchwała; 

2. Skarga Prokuratora Rejonowego w Turku; 

3. Odpis odpowiedzi na skargę 


