
 
 

 

 

WYROK WOJEWÓDZKIEGO S ĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

NR SYGN. AKT I SA/Ke 377/15 

 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

w składzie następującym: 

Przewodniczący   Sędzia WSA Ewa Rojek 
Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.) 

Sędzia WSA Maria Grabowska 
Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Szyszka 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2015 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Końskich na 
uchwałę Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez 
właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy 

1. stwierdza nieważność uchwały Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu 
i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy 
w zakresie obejmującym postanowienia załącznika – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Radoszyce - 
pozycja I: „Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie 
mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że 
podane przez mnie dane są zgodne z prawdą”; 

2. w pozostałym zakresie skargę oddala; 

3. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w pkt 1 nie może być wykonana. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 2738



Wyrok z dnia 16 lipca 2015r. sygn. akt I SA/Ke 377/15 jest prawomocny od dnia 10 września 2015r. 

Właściwe podpisy na oryginale 

  
  
 

Za zgodność z oryginałem: 
Kierownik Sekretariatu WIS 

WSA w Kielcach 
 

Jolanta Grzybowska 
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