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Uchwała Nr XVIII/147/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę. 

 

 

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

gminnym ( Dz. U. z  2020 r., poz. 713), w związku z art. 54 §  1 i §  2 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2019 r. poz. 

2325) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 10 

lipca 2020 r. (data wpływu: 17.07.2020r.) Wojewody Mazowieckiego dotyczącą 

zaskarżenia w całości uchwały Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 

2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Sochocin wraz z odpowiedzią na skargę  uwzględniającą jej zarzuty. 

 

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

uchwały. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                

                                                                                            Stanisław Kwiatkowski 
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UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XVIII/147/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

                                                     z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
 
 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

skargi Wojewody Mazowieckiego 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. 2020 r. poz. 713 ) oraz  art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2019 poz. 

1437) Rada Gminy w Sochocinie  podjęła Uchwałę Nr XVI/130/2020 z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Sochocin.  

W dniu 17 lipca 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wniósł za pośrednictwem Rady 

Gminy Sochocin skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na w/w 

uchwałę  zaskarżając przedmiotową uchwałę w całości z powodu istotnego  naruszenia 

przepisów prawa. 

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

sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ) organ którego działanie jest 

przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Sochocin) 

przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni 

od dnia jej wniesienia. Organ w zakresie swojej właściwości może postanowić o jej 

uwzględnieniu do dnia rozpoczęcia rozprawy, albo nie uwzględnić skargi. 

W świetle powyższego zasadne jest  przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie wraz z odpowiedzią na przedmiotową skargę. 

 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                

                                                                                      Stanisław Kwiatkowski 
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                                                                                                                   Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XVIII/147/2020 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

 

 

Sochocin, dnia 14 sierpnia 2020 r. 

 

 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie  

ul. Jasna 2/4  

00-013 Warszawa 

 

                    Skarżący:                        Wojewoda Mazowiecki  

                 Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

      Reprezentowany przez radcę prawnego  

                 Małgorzatę Ryżowską –Mosińską 

      Adres do korespondencji: 

      Delegatura w Płocku 

      Wydział Nadzoru Prawnego 

      ul. Kolegialna 15 

      09-400 Płock 

 

                    Organ administracji:      Rada Gminy Sochocin 

                                                           09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9. 

 

Znak: WNP-P.0552.3.2020 

Odpowiedź na skargę 

wniesioną przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczącą zaskarżenia w całości uchwały  

Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin . 

 

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Sochocin niniejszym uwzględnia w całości 

zawarte w niej zarzuty i wnosi o: 

 

1. Umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej zwaną ppsa); 

2. Odstąpienie od obciążania zaskarżonego organu kosztami postępowania; 

 

3. Skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym zgodnie z art. 119 pkt. 2 ppsa  

i przeprowadzenie sprawy pod nieobecność przedstawiciela zaskarżonego organu lub jego 

pełnomocnika. 
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Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 20 maja 2020 r. Rada Gminy Sochocin podjęła uchwałę  

Nr XVI/130/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Sochocin 

 

Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 10 lipca 2020 r. zaskarżył przedmiotową 

uchwałę w całości i wniósł o stwierdzenie jej nieważności zarzucając istotne naruszenie 

prawa, w szczególności przepisów:  

 

- art. 19 ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 

W ocenie Organu skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż argumenty skarżącego są 

słuszne i zasadne. Jednakże Organ wnosi o umorzenie postępowania w sprawie jako 

bezprzedmiotowego, ponieważ jak wyżej uznaje skargę za słuszną.  

W związku z powyższym Organ w zakresie posiadanych kompetencji samoczynnie 

dokona uchylenia zaskarżonej uchwały i podejmie nową uchwałę w zakresie zgodnym 

z przepisami aktualnie obowiązującego prawa i w obecnym stanie prawnym.  

Podjęcie uchwały uchylającej zaskarżoną uchwałę NR XVI/130/2020 nastąpiło na 

sesji Rady Gminy w dniu 14.08.2020 r. zaś podjęcie dalszych wyżej wskazanych czynności 

celem wyeliminowania stwierdzonych błędów nastąpi na Sesji Rady Gminy Sochocin do dnia 

31 grudnia 2020 roku.  

Jednocześnie Organ zobowiązuje się do przesłania nowej uchwały niezwłocznie po jej 

podjęciu. 

Wobec powyższego postępowanie w tym stanie rzeczy i wobec przedstawionej 

podstawy Organu staje się bezprzedmiotowe i dlatego wniosek złożony w petitum 

odpowiedzi na skargę należy uznać za słuszny i uzasadniony.  

 

Załączniki: 

1. Skarga wniesiona przez Wojewodę Mazowieckiego Pl. Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa Reprezentowany przez radcę prawnego Małgorzatę Ryżowską –Mosińską 

Adres do korespondencji: Delegatura w Płocku Wydział Nadzoru Prawnego ul. 

Kolegialna 15 09-400 Płock z dnia 10 lipca 2020 r. na uchwałę Rady Gminy Sochocin 

nr XVI/130/2020 z dnia 20 maja 2020 r. 
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2. Uchwała nr XVIII/147/2020 z dnia  14 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody 

Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę. 

3. Uchwała nr XVIII/146/2020 r. z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały 

Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Sochocin 

4. Akta sprawy. 

5. Odpis odpowiedzi na skargę wraz z załącznikami dla strony skarżącej. 

 

 

        

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                

                                                                                      Stanisław Kwiatkowski 

 


