
                                             Uchwała Nr XXXI/177/2017 

                                                Rady Gminy Solec-Zdrój 

                                              z dnia 2 czerwca 2017 roku 

 

 

w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXI/106/2016 Rady Gminy  

Solec-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 roku 

 

 

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 

2017 r. poz. 730) w związku z art.54 § 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tj. Dz.U. z  2016 r. poz. 718; zm.: Dz. U. z 

2016 r. poz. 846, poz. 996, poz. 1948, poz. 2103 i poz. 2261 )  

w odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XXI/106/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia  23 

czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Solec-Zdrój 

 

Rada Gminy Solec-Zdrój  uchwala co następuje: 

                                                                                                 

 

§ 1. Rada Gminy Solec-Zdrój wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

odpowiedź na skargę złożoną  w dniu 9 maja 2017 roku przez Prokuratora Rejonowego w 

Busku-Zdroju na uchwałę  Nr XXI/106/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia  23 czerwca 

2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Solec-Zdrój w zakresie obejmującym zobowiązanie właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w  myśl § 29 tego regulaminu do 

przeprowadzania na terenie takich nieruchomości obowiązkowej deratyzacji co najmniej raz 

w roku oraz naniesienia  zapisu w tym przepisie, że obowiązek ten w odniesieniu do 

właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby, 

w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały, uznając skargę w tym 

zakresie za zasadną. 

                                                             

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój do przekazania skargi 

wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach ul. Prosta 10,  25-366 Kielce 

 

§  3.  Upoważnia się Wójta Gminy Solec-Zdrój do podejmowania w imieniu Rady Gminy 

Solec-Zdrój czynności przed sądem administracyjnym w sprawie skargi, o której mowa w § 1, 

zgodnie ze stanowiskiem zajętym w niniejszej uchwale. 

 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                       Przewodniczący Rady         

                                                                                                     Paweł Patrzałek 

 

                                                                                                               


