
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2021 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy                  

skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę NR 

XV/84/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 

jest Gmina Bądkowo 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; ze zm.) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325 z 

późn. zm.), Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

§1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę Prokuratora 

Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11.10.2021r. (data wpływu 14.10.2021r.) na 

uchwałę NR XV/84/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest 

Gmina Bądkowo. 

§2. Upoważnia się Wójta Gminy Bądkowo: 

1) do przekazania skargi, o której mowa w § 1 wraz z odpowiedzią na skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, 

2) do ustanowienia pełnomocnika procesowego, który będzie reprezentował Radę Gminy 

Bądkowo przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, a w przypadku skargi 

kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały NR XXXIII/201/2021 

z dnia 25 listopada 2021 roku 

 

Rada Gminy Bądkowo uchwałą NR XV/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest 

Gmina Bądkowo, określiła w/w stawki opłat.  

Skargę na tę uchwałę złożył w dniu 11.10.2021r. (data wpływu do Urzędu 14.10.2021r.) 

Prokurator Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, zarzucając jej nieważność – w części, a 

mianowicie w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. 

Jako argument wskazano w skardze, iż Rada Gminy Bądkowo objęła regulacją stawki opłat                   

z podziałem na obszar zabudowany i niezabudowany, co według skarżącego jest 

przekroczeniem kompetencji. 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

w przypadku wpływu skargi na dany akt, właściwy organ zobowiązany jest do przekazania jej 

wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Niniejsza 

uchwała podejmowana jest po w/w terminie, co wynika z terminarza sesji Rady. 

Rada Gminy Bądkowo zobowiązana jest więc do podjęcia stosownych działań zmierzających 

do wypełnienia obowiązków wynikających z powyższego przepisu, co uzasadnia podjęcie 

uchwały o zaproponowanej treści. 

 


