
UCHWAŁA Nr    /    /19 

RADY GMINY KOŚCIERZYNA 

z dnia                     roku 
 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu 
 

Działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(j.t.Dz. U. z 2019, poz.506 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 32, art. 34 w związku z art. 35 

§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn..zm.) Rada Gminy Kościerzyna uchwala co następuje:  

§1 

W związku z wniesieniem w dniu 15 kwietnia 2019 r.  przez Państwo K. i R. B. skargi na 

uchwałę Rady Gminy Kościerzyna Nr XII/343/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna oraz  na Uchwałę Nr X/396/14 Rady Gminy Kościerzyna 

z dnia 12 listopada 2014 r.  w sprawie uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna, Rada Gminy Kościerzyna niniejszym 

udziela pełnomocnictwa radcy prawnemu Anecie Kostka do udzielenia odpowiedzi na skargę 

oraz reprezentowania Rady Gminy Kościerzyna przed wszystkimi sądami, w tym do 

wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, a także do udzielania dalszych 

pełnomocnictw w przedmiotowej sprawie. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 

 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn..zm.): 

 Art.  26. (Zdolność procesowa)  §  1.  Zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach 

sądowoadministracyjnych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz organizacje społeczne i jednostki 

organizacyjne, o których mowa w art. 25. 

§  2.  Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do 

czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może 

dokonywać samodzielnie. 

 Art.  32.  [Strony postępowania]  W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej 

stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania jest przedmiotem skargi. 

Art.  34.  [Sposób działania przed sądem] Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi 

mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. 

W związku z wniesieniem przez Państwo K. i R. B. skargi na uchwałę Rady Gminy 

Kościerzyna Nr XII/343/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa w gminie 

Kościerzyna oraz  na Uchwałę Nr X/396/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 12 listopada 2014 

r.  w sprawie uchwalenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kościerzyna koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa do 

reprezentacji w przedmiotowej sprawie, w świetle wskazanych powyżej przepisów. 

 

 

 

 

 

 


