
     Załącznik do uchwały  

    Nr XXXI/177/2017 

                                                                                                                    Rady Gminy Solec-Zdrój 

                                                                                                                    z dnia 2 czerwca 2017 roku 

 

 

 

 

 

 

                                         Wojewódzki Sąd Administracyjny 

      w Kielcach 

        ul. Prosta 10 

          25-366 Kielce 

 

 Skarżący: 

                    Prokurator Rejonowy 

            w Busku-Zdroju 

            ul. Kościuszki 5 

                  28-100 Busko-Zdrój 

 

                      Organ administracyjny: 

                          Rada Gminy Solec-Zdrój 

       ul. 1 Maja 10 

                 28-131 Solec-Zdrój 

 

 

 

 

Odpowiedź na skargę 

 

 
 

     Na podstawie art. 54 § 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - 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 )  

Przewodniczący Rady Gminy Solec-Zdrój przekazuje skargę 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, uznając skargę w tym zakresie za zasadną. 

                                                             

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

     W dniu 9 maja 2017 roku wpłynęła do Rady Gminy Solec-Zdrój skarga Prokuratora 

Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady Gminy Solec-Zdrój Nr XXI/106/2016 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. 

                                                             

Skarżący zarzucił zaskarżonej uchwale obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 18 ust. 2 pkt 

15 w zw. z art. 40.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 4 ust.1 i 2 

pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez 

nałożenie zgodnie z treścią § 29 przytoczonego regulaminu na właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi obowiązku przeprowadzania na 

terenie takich nieruchomości deratyzacji co najmniej raz do roku oraz wskazanie możliwości 

nałożenia takiego obowiązku w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych w miarę 

potrzeby, podczas gdy art.4  ust.2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

nakłada na radę gminy obowiązek wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji 

i terminów jej przeprowadzania. 

 

     Rada Gminy Solec-Zdrój, po przeprowadzeniu analizy skargi Prokuratora Rejonowego w 

Busku-Zdroju, mając na uwadze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

13 września 2016 r. sygn. akt II OSK 3026/14, który zapadł  analogicznej sprawie, uznaje skargę za 

zasadną. 

Równocześnie Rada Gminy odstąpiła od uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3   

2  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - 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) z uwagi na fakt, iż zaskarżony § 29 regulaminu może mieć zastosowanie do sytuacji z okresu 

poprzedzającego jego ewentualne uchylenie przez Radę Gminy. 

 

 

 

 

 


