
Uchwała Nr XVII/149/2015

Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w  sprawie  wniesienia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach
na rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.142.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
4 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz. U. z 2015 poz. 1515)

Rada Gminy Masłów, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia  się  wnieść  skargę  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach  na
rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.142.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2015
roku stwierdzające nieważność uchwały nr XV/126/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października
2015 roku zmieniającej  uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

§ 2

1. Do  wniesienia  skargi,  podejmowania  wszystkich  czynności  w  toku  postępowania
i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Wójta Gminy
Masłów.

2. Wójt Gminy Masłów może ustanowić pełnomocników procesowych.

§ 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



U z a s a d n i e n i e 

Dnia  29  października  2015  roku  Rada  Gminy  Masłów  podjęła  uchwałę  nr  XV/126/2015
zmieniającą uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów. Zgodnie  art. 90 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dnia 5 listopada 2015 roku Wójt Gminy Masłów przedłożył
uchwałę Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Dnia 4 grudnia 2015 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał
rozstrzygnięcie  nadzorcze  nr  PNK.I.4130.142.2015,  w  którym  stwierdził  nieważność  uchwały  nr
XV/126/2015 Rady Gminy Masłów.

W/w uchwałą Rada Gminy Masłów dodała § 18 ust.4 do regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Masłów w którym ustaliła warunki hodowli pszczół na terenie Gminy
Masłów w sposób tam opisany.

Wojewoda  Świętokrzyski  powyższym  rozstrzygnięciem  nadzorczym  stwierdził,  że  przedmiotowa
uchwała  została  podjęta  z  naruszeniem  art.  4  ust.  2  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach i tym samym w ocenie organu nadzoru uchwała w sposób istotny narusza prawo.

Ponadto organ nadzoru stwierdził, ze uchwalone warunki hodowli pszczół wykraczają poza delegację
ustawową,  albowiem  okoliczność  powyższa  unormowana  został  prawem  sąsiedzkim  określonym
w art. 144 Kodeksu Cywilnego.

Nie sposób się zgodzić z powyższą argumentacją zważywszy na dwa aspekty, a mianowicie regulacje
przyjęte uchwałą Rady wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Masłów, a prawo
sąsiedzkie art. 144 k.c. reguluje całkiem inne sytuacje faktyczne tzw. immisje, które mają się nijak do
hodowli pszczół. 

Mając powyższe na uwadze postanawia się złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego i wnioskować o jego uchylenie.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


