Druk nr 299

Projekt

Uchwała Nr …………………
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia …………………. 2021 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o
samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.730 ze zm.) w zw. z art. 173 § 1
i
§ 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 2325 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
§1
Postanawia się wnieść skargę kasacyjną co do wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 marca 2021 roku, orzeczonego w sprawie o
sygn. akt II SA/Gd 648/20, stwierdzającego nieważność uchwały nr XLIII/413/2018
Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 11 października 2018 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Czarna Dąbrówka.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.
§3
Upoważnia się Wójta Gminy Czarna Dąbrówka do ustanowienia pełnomocnika
procesowego, który będzie reprezentował Radę Gminy Czarna Dąbrówka przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, w tym do przygotowania
szczegółowej skargi kasacyjnej, o której mowa w § 1.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 marca 2021
roku, orzeczonego w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 648/20, stwierdzono nieważność
uchwały nr XLIII/413/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 11 października 2018
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. W/w wyrok wraz z uzasadnieniem został
doręczony ustanowionemu pełnomocnikowi procesowemu. Rada Gminy Czarna
Dąbrówka, po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia powyższego wyroku, stoi na
stanowisku, iż niezasadne jest stwierdzenie nieważności aż całości w/w uchwały.
W ocenie Rady Gminy Czarna Dąbrówka, zachodzi zatem konieczność wniesienia
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie bowiem z art. 173
§ 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) „Od wydanego przez
wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161
§ 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznik Praw
Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem”.

