
UCHWAŁA NR XXXVII/189/2017
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, poz.1579 , poz.1948; z 2017r. poz.730 i poz.935 ze zm.) oraz art.54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016r. poz.718, poz.846, poz.996, 
poz.1948, poz.2103, poz.2261; z 2017r. poz.935 ), Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej  uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę 
złożoną przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. w Warszawie na uchwałę  Nr VII/33/2011  Rady Gminy w Puszczy 
Mariańskiej  z dnia  23 marca 2011 roku  w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 
08.06.2011r. poz.3082), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Cebula
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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie      

ul. Jasna 2/4      

00-013 Warszawa     

 

Skarżący:  TOI TOI Polska Sp. z o.o. 

ul. Płochocińska 29, (03-044) Warszawa  

reprezentowany przez adw. Marcina Kłodę   

 

Organ administracyjny: 1) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej 

ul. Stanisława Papczyńskiego 1   

96-330 Puszcza Mariańska  

 

2) Wójt Gminy Puszcza Mariańska 

ul. Stanisława Papczyńskiego 1 

96-330 Puszcza Mariańska 

 

Odpowiedź na skargę 

 

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

sądami administracyjnymi przekazuje się skargę na uchwałę Nr VII/33/2011 Rady Gminy w 

Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, doręczoną Radzie Gminy w dniu 7 czerwca 2017 r. i wnosi o: 

 

1/ oddalenie skargi w całości w jakiej Skarżący skarży czynność Wójta Gminy Puszcza Mariańska. 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 23.03.2011r. Uchwałą Nr VII/33/2011 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej 

określiła wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

 W dniu 06.04.2017 r. Skarżący skierował do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz do 

Wójta Gminy Puszcza Mariańska wezwanie do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego 

wskazując zakres tego naruszenia. Po analizie przedmiotowej uchwały, pismem z dnia 11.04.2017. 

doręczonym pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 19.04.2017r. Przewodniczący Rady Gminy w 

Puszczy Mariańskiej poinformował Skarżącego, że na najbliższej Sesji Rady Gminy w Puszczy 

Mariańskiej, zostanie podjęta uchwała zmieniająca zaskarżoną uchwałę w zakresie wskazanym w 

wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego. 

 Kolejnym pismem z dnia 23.05.2017r. doręczonym w dniu 29.05.2017r. Skarżący został 

poinformowany o terminie Sesji Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej, na której Rada miała 

dokonać zmiany zaskarżonej uchwały. 

 W dniu 07.06.2017r. Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej zmieniła zaskarżoną uchwałę w 

pełnym zakresie wskazanym w wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Nie ulega 

więc wątpliwości, że Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej podzieliła merytorycznie zarzuty 
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Skarżącego zawarte w wezwaniu do naruszenia interesu prawnego, a obecnie w skardze na 

uchwałę, czego wyrazem była jej zmiana. 

 

 Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż skarga nie dotyczy jakiegokolwiek aktu lub czynności 

podjętych przez Wójta Gmina Puszcza Mariańska w tej części skarga powinna zostać oddalona 

jako oczywiście bezzasadna. 

 

Załączniki: 

1/ Skarga 2 egz. 

2/ odpis odpowiedzi na skargę 

3/ akta sprawy 
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