
UCHWAŁA NR XI/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edmunda Bednarza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg ,Wniosków 
i Petycji

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Pana Edmunda Bednarza w dniu 14 maja 2018 r. na 
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec uznaje się skargę za bezzasadną i nie znajdującą 
uzasadnienia prawnego ani faktycznego z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, zobowiązując 
go do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Małgorzta Janoska
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UZASADNIENIE

Dnia 14 maja 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec wpłynęła skarga Pana Edmunda Bednarza na

działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego w zakresie podpisania kolejnej

umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Ogrodzieniec a firmą FHU KONS-BUD na dzierżawę części działki nr

2971/5 o pow. 2200 m.kw. przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu, na cele prowadzenia działalność

gospodarczej (plac składowy na materiały budowlane, parking).

Komisja Rewizyjna wystosowała pismo do Starostwa Powiatowego w Zawierciu z prośbą o

wyrażenie stanowiska w sprawie. Starostwo Powiatowe w Zawierciu w odpowiedzi wskazało, że organ

administracji architektoniczno – budowlanej w ramach procedury zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

obiektu budowlanego nie bada zgodności planowanego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Następnie Rada Miejska w Ogrodzieńcu pismem z dnia 31 lipca 2018 r.

zwróciła się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o udzielenie informacji czy

na działce nr 2971/15 był oddany do użytkowania budynek biblioteki i w jakim terminie został oddany.

W dniu 19 listopada 2015 r. Starosta Zawierciański wydał decyzję nr 871/2015 zatwierdzającą

projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Bożeny Bromblik obejmujące budowę budynku

biblioteki na działce nr 2971/5 położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki. W uzasadnieniu tej decyzji

wskazano, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/325/2005 z dnia

26 września 2005 r.

Natomiast w dniu 9 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski

wydał zaświadczenie nr OS.6724.5.2.2016 na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), w którym Gmina Ogrodzieniec stwierdza, że

zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na pawilon handlowy w ramach usługi komercyjnej jest

zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec

zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2005 r. –

działka nr ew. 2971/5 położona jest w Ogrodzieńcu w terenie usług oświaty – symbol planu – C 2UO.

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego nie ma potwierdzać treści

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w zakresie objętym zmianą sposobu

użytkowania, lecz odnosić się do zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z

tym planem.

Zgodnie z § 16 pkt 74 uchwały nr XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26

września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec,

ustala się dla terenów oznaczonych symbolami C 1UO; C 2UO przeznaczenie podstawowe - tereny usług

oświaty na wydzielonych działkach wraz z zielenią towarzyszącą, a ponadto:

1) dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej,
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z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne i komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności

nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych, dopuszcza się możliwość adaptacji

na cele mieszkań funkcyjnych dla nauczycieli, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami

szczególnymi.

Z powyższego wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Ogrodzieniec w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem C 2UO dopuszczono możliwość zmiany

rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne i komercyjne.

Po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzić należy, że w odniesieniu do działki nr 2971/5

położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki, na terenie oznaczonym C 2UO zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec dopuszczona została możliwość

przekształcenia i realizacji na tej działce również celów komercyjnych.

Należy jednak zauważyć, że zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

nr OS.6724.5.2.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. może być uznane za nierzetelne w zakresie terminu jego

wydania, ponieważ zawiera stwierdzenie jakoby pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku

biblioteki na pawilon handlowy dla Pani Bożeny Bromblik zostało już wydane, podczas gdy pozwolenie to

zostało wydane w czasie późniejszym w dniu 17 marca 2016 r. tj. już po wydania ww. zaświadczenia.

W związku z czym można uznać, że zaświadczenie nie odzwierciedla istniejącego stanu faktycznego.

Mając na uwadze powyższe skargę należy uznać za bezzasadną.

Pouczenie:

Jednocześnie wskazuję się, że zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej

rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
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