
 

UCHWAŁA  NR XIX/74/2021 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z dnia 06 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, 

wraz  z aktami  sprawy oraz z odpowiedzią na skargę. 
 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 08 

marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 

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

administracyjnymi (t.j. Dz. U.          z 2019 r., poz. 2325 z późn.zm.), Zgromadzenie Związku 

Gmin Wierzyca uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę 

Pana M.B. z dnia 04 lipca 2021 (data wpływu 14 lipca 2021 r.) na  § 1 pkt 2 i 4 oraz § 2  pkt 2 

Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca nr XIII/49/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 08 sierpnia 2020 r., poz. 3487), 

wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę. 

 

§ 2 
1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wierzyca do: 

a) przekazania skargi o której mowa w § 1 wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią 

na skargę zawierającą wniosek o oddalenie skargi jako bezzasadnej, w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r., 

b) do reprezentowania Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca oraz podejmowania 

wszelkich czynności procesowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w tej sprawie oraz do ustanawiania 

pełnomocników procesowych. 

2. Faktyczne oraz prawne argumenty przemawiające za oddaleniem skargi zawiera 

uzasadnienie niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Wierzyca. 

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                          Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                            Grzegorz Piechowski 
 


