
UCHWAŁA  Nr III/16/15  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 stycznia 2015 r. r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora  

Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno 

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

nymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Prokuratora Rejonowego 

w Busku-Zdroju na uchwałę Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nierucho-

mości na terenie gminy Gnojno wraz z odpowiedzią na skargę, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr III/16/15 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

 

Gnojno, 29-01-2015 r. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Kielcach 

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Busku Zdroju 

 ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój 

Organ:  Rada Gminy Gnojno  

 Gnojno 145, 28-114 Gnojno 

Pa 191/14/D 

 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ 

Uznając zasadność skargi, wnoszę o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały Nr XXVIII/187/13 Rady 

Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno – w zakresie określającym 

wzór formularza „Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, obejmującym treść 

numeru telefonu, adresu e-mail podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji (punkt D.1. załącznika) oraz wyra-

żenia przez składającego deklarację lub osobę reprezentującą składającego deklarację zgody na przetwarzanie jej 

danych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (punt J. załącznika). 

UZASADNIENIE: 

Wyżej wymieniona uchwała Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r. w zaskarżonym zakresie narusza 

prawo. Wymienione w załączniku do uchwały w punkcie D.1. dane podatnika, tj. numer telefonu i adres e-mail 

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (punk J.) istotnie nie są niezbędne do prawidłowego obliczenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane dotyczące telefonu kontaktowego i adresu poczty elek-

tronicznej zamieścimy w deklaracji jako część fakultatywną. 

Uwzględniając powyższe wnoszę jak w petitum odpowiedzi na skargę.  

 

 

 

 

W załączeniu: 

- uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r. z załącznikami 
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