
UCHWAŁA NR XXXIX/336/2023 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 2 marca 2023 r. 

w sprawie przekazania skargi Skarżącego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2023r., poz. 259) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2023r. na uchwałę Rady Gminy Stanisławów Nr XXXVII/311/2022 z dnia 
18 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Stanisławów" wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stanisławów do: 

1) przekazania skargi, o której mowa w § 1 wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie oraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy, 

2) reprezentowania Rady Gminy Stanisławów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 
z prawem do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Stanisławów, a w przypadku 
skargi kasacyjnej reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/336/2023 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 2 marca 2023 r. 

                                   Wojewódzki Sąd Administracyjny 
                                   w Warszawie 
                                   ul. Jasna 2/4 
                                   00-013 Warszawa 
                                                                                  Skarżący: Wojewoda Mazowiecki 
                                                                                                    Pl. Bankowy 3/5 
                                                                                                    00-950 Warszawa 
                                                                              Organ administracyjny publicznej: 
                                                                                                    Rada Gminy Stanisławów 
                                                                                                    reprezentowana przez:  
                                                                                                    Wójta Gminy Stanisławów  
                                                                                                     ul. Rynek 32 
                                                                                                     05-304 Stanisławów 

Odpowiedź na skargę 
Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Gminy Stanisławów Nr XXXVII/311/2022 z dnia 

18 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów” 

W związku ze skargą Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Gminy Stanisławów  
Nr XXXVII/311/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów” w imieniu Rady Gminy Stanisławów,  
na podstawie art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 
2021r. w odpowiedzi na skargę wnoszę o: 

1) uwzględnienie zarzutów zawartych w skardze, 

2) skierowanie sprawy do rozpatrzenia w trybie uproszczonym zgodnie z art 119 pkt.2 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i przeprowadzenie 
sprawy pod nieobecność przedstawiciela zaskarżonego organu lub jego pełnomocnika. 

Nadto informuję, że: 

3) w niniejszym piśmie nie podaję numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, numeru identyfikacyjnego  
REGON ani numeru w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, ani numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) albowiem Rada Gminy jako organ gminy nie jest obowiązana do: wpisu do KRS, do posiadania 
numeru REGON, ani wpisu w jakimkolwiek rejestrze lub ewidencji, ani nie jest obowiązana do posiadania 
numeru NIP (art. 46 § 2 pkt 1 c ppsa in fine), 

4) przekazuję kompletne i uporządkowane akta sprawy. 

Uzasadnienie  

Wojewoda Mazowiecki pismem WNP-I.0552.6.2023.MW z dnia 10 lutego 2023r. wniósł skargę na Uchwałę 
Rady Gminy Stanisławów Nr XXXVII/311/2022 z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów". 

W przedmiotowej skardze Wojewoda Mazowiecki wnosi o stwierdzenie nieważności przedmiotowej 
uchwały w zakresie ustaleń zawartych w załączniku Nr 1 do uchwały, tj. § 9 ust. 2, § 10, §11, §12 ust. 1, § 
14 ust. 4, § 19 ust. 1. 

Organ administracyjny zgadza się z oceną prawną skargi Wojewody Mazowieckiego i wnosi 
o uwzględnienie zarzutów zawartych w skardze oraz o jej rozpoznanie w trybie uproszczonym. 

                                                                                                                             
                                                                                                                            Wójt 
                                                                                                                 Kinga Anna Sosińska 
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Uzasadnienie 

W związku ze złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Wojewode 
Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2023r. na uchwałę Rady Gminy Stanisławów Nr XXXVII/311/2022 z dnia 
18 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Stanisławów" - zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2325 z poźn. zm.) obowiązkiem organu jest przesłanie 
sądowi administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od 
dnia jej otrzymania (skarga wpłynęła do Urzędu Gminy Stanisławów w dniu 14.02.2023r.). 
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