
        

UCHWAŁA Nr XXXVIII/296/2017 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 16 maja 2017 roku 
 

w sprawie: skargi z dnia 14 lutego 2017 r. na Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 15 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3, art. 36 w zw. z art. 237 § 4 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z 

późn. zm.) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej  

 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu 

stwierdza, że 

§ 1 

Skarga z  dnia 16 lutego 2017 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 

zakresie naruszenia uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 

września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ogrodzieniec (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., Nr 131, poz. 3259) zostanie rozpoznana w terminie 1 

miesiąca po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowo-administracyjnego 

dotyczącego odwołania Gminy Ogrodzieniec od decyzji Wojewoda Śląski z dnia 1 lipca 2015 

r. o nr IFXIV.7840.3.19.2014 stwierdzającej nieważność decyzji Starosty Zawierciańskiego z 

dnia 12 września 2013 r. znak A.6740.00713.2013.AB. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Zygmunt Podsiadło 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

W dniu 16 lutego 2017 r. została złożona skarga na Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec podpisana przez pięć osób – pana Adama Gielarowskiego, pana Edmunda 
Bednarza, pana Floriana Golanko, pana Marka Wróbla, panią Jadwigę Wróbel. Jako 
nadawcę pisma na pierwszej stronie pisma wskazano „Prawo i Sprawiedliwość” oraz adres 
mieszkania prywatnego na terenie Ogrodzieńca. W treści pisma stwierdzono: „składamy 
skargę do Przewodniczącego i Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu na łamanie prawa lokalnego 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego, czyli uchwały Rady 
Miejskiej nr. XXXVIII/325/2005 z dnia 26.09.2005 r., którą zatwierdzono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego  Miasta Ogrodzieniec w dwóch przypadkach. Budowy 
amfiteatru na Placu Piłsudskiego i budowy wirtualnej biblioteki na działce po spalonym 
przedszkolu przy ul. Kościuszki 69. Stwierdzamy stanowczo, że jest to działanie na szkodę 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec.” 

Skarga opiera się na zarzucie, że wnioskiem o pozwolenie na budowę nr A.RWPNB.-
000706/13 z dnia 17 lipca 2013 r. dotyczącym „Rewitalizacji Placu Piłsudskiego wraz z 
budową amfiteatru” Burmistrz Miasta i Gminy świadomie potwierdził nieprawdę łamiąc art. 
233 k.k. Drugi zarzut dotyczy budowy obiektu na terenie gminnej działki przy ul. Kościuszki w 
Ogrodzieńcu (po byłym przedszkolu) wydzierżawionej przedsiębiorcy, która w ich opinii jest 
niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 9 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, które dotyczyło złożonej skargi. W posiedzeniu uczestniczyli pan Adam 
Gielarowski, pan Edmund Bednarz, pan Marek Wróbel. Skarżący przedstawili w trakcie 
posiedzenia zarzuty zawarte w skardze oraz poinformowali, że zwrócili się do Starosty 
Powiatu Zawierciańskiego o wyjaśnienia sprawy. Uczestniczący w posiedzeniu Komisji 
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił  informacje dotyczące wydzierżawionego terenu po 
byłym przedszkolu. 

Pismem z dnia 13 marca 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
zwrócił się o przekazanie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w 
imieniu Prawa i Sprawiedliwości  ewentualnie o doprecyzowanie oznaczenia wnioskodawcy 
oraz o przekazanie pisma – skargi skierowanej do Starostwa Powiatowego w Zawierciu na 
pracownika Starostwa dotyczącej wydawanych zezwoleń związanych z niniejszą sprawą 
oraz o odpowiedź na skargę, o ile została sporządzona i jest w posiadaniu wnioskodawców. 
Do dnia posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja 2017 r. skarżący nie przedstawili 
dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu partii politycznej 
oraz nie przedstawili skargi skierowanej do Starostwa Powiatowego w Zawierciu ani też  
odpowiedzi na tę skargę. 

 
Starosta Zawierciański decyzją z dnia 12 września 2013 r. zatwierdził projekt 

budowlany i udzielił Gminie Ogrodzieniec pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na 
rewitalizacji Placu Piłsudskiego wraz z budową amfiteatru (wraz z instalacjami) na działkach 
nr ewidencyjny 3221/1, D-3220 (karta mapy 14) położonych w Ogrodzieńcu, Plac 
Piłsudskiego. Decyzją z dnia 1 lipca 2015 r. o nr IFXIV.7840.3.19.2014 Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważność decyzji Starosty Zawierciańskiego z dnia 12 września 2013 r. znak 
A.6740.00713.2013.AB. 

Gmina Ogrodzieniec odwołała się od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 
2015r. 
 Decyzją z dnia 7 października 2015 r. o nr DOA/ORZ/7110/1046/15 Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego uchylił zaskarżoną decyzję organu wojewódzkiego w całości i 
umorzył postępowanie organu pierwszej instancji.  

Na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę złożyli w dniu 4 
listopada 2015 r. właściciele nieruchomości graniczącej z działką gminną. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 23 września 2016 r. rozpoznał 
sprawę pod sygn. akt VII SA/Wa 2776/15 i wydał wyrok. Zgodnie z wyrokiem uchylona 
została zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 



października 2015 r. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że „Ujawnione naruszenie przepisów 
prawa procesowego miało istotny wpływ na wynik sprawy, w tym na rozstrzygnięcie o kwestii 
materialnoprawnej przymiotu strony przysługującego skarżącym. Musiało prowadzić do 
uchylenia zaskarżonej decyzji, wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 
działając na podstawie art. 145 § 1 punkt 1 lit. a. i lit. c) p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.” 

Sąd wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego „będzie musiał zebrać pełny materiał dowodowy z uwzględnieniem uwag i 
braków wskazanych powyżej i poddać go analizie, ta zaś winna znaleźć odzwierciedlenie w 
szczegółowym i rzetelnym uzasadnieniu sporządzonym zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a.”  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał w uzasadnieniu (strona 9 
pierwszy akapit): „Podsumowując, Sąd stwierdził, że organ odwoławczy nie dostrzegł 
uchybień organu pierwszej instancji, wskazanych powyżej oraz samodzielnie nie 
przeprowadził postępowania i nie orzekł co do istoty sprawy. W tym zatem zakresie organ 
drugiej instancji naruszył art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 80 k.p.a. oraz w zw. z art. 7, 12 
§ 1, 77 oraz 107 § 3 k.p.a. Rozpoznając ponownie sprawę organ będzie musiał zebrać pełny 
materiał dowodowy z uwzględnieniem uwag i braków wskazanych powyżej i poddać go 
analizie, ta zaś winna znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowym i rzetelnym uzasadnieniu 
sporządzonym zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a.”  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 21 grudnia 2016 r. 
poinformował o złożeniu skargi kasacyjnej przez Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego od wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 września 2016 r. Sprawa nie została 
dotychczas rozpoznana przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

 
W niniejszym postępowaniu wyjaśniane są zagadnienia będące przedmiotem 

odrębnego postępowania sądowo-administracyjnego dotyczącego odwołania Gminy 
Ogrodzieniec od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2015 r. o nr 
IFXIV.7840.3.19.2014 stwierdzającej nieważność decyzji Starosty Zawierciańskiego z dnia 
12 września 2013 r. znak A.6740.00713.2013.AB. Wynik tego postępowania ma istotny 
wpływ na rozpoznanie niniejszej skargi, gdyż zarzuty skargi dotyczą pozwolenia na budowę. 
Wojewoda Śląski decyzją z dnia 1 lipca 2015 r. stwierdził nieważność pozwolenia na 
budowę, ale prowadzone postępowanie przed organami administracji i sądem 
administracyjnym nie zostało dotychczas prawomocnie zakończone. 

 
 


