UCHWAŁA NR XXVI/228/21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 26 MARCA 2021 ROKU
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713)1 oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)2

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Skargę z dnia 4 marca 2021 r. na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego uznaje się za
bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Dariusz Chojnacki
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim
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Zmiany: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378
Zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i poz. 1298 oraz z 2021 r. poz. 54 i poz. 187

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/228/21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 26 MARCA 2021 ROKU

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego
W dniu 4 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim wpłynęła skarga na działalność
Burmistrza Solca Kujawskiego, przejawiająca się w „kolosalnej opieszałości, trudnej do
wytłumaczenia przez kierownictwo Biura Planowania Przestrzennego – w sprawie wykonania
uchwały X/84/2015 – zmiany w Planie Miejscowym” od …………………..
Zgodnie z treścią oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (dalej „k.p.a.”) skarga złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
polegającego na: analizie skargi oraz przygotowaniu stanowiska dla Rady Miejskiej. W jego
wyniku, 11 marca 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po wysłuchaniu argumentów
Kierownika Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego, zajęła odpowiednie
stanowisko uznając, skargę za bezzasadną, z uwagi na fakt iż:
Uchwała intencyjna Nr X/84/15 została podjęta przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia
29 października 2015 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś
Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski. Celem sporządzenia zmiany planu jest
dostosowanie obowiązującego aktu prawa miejscowego (Uchwała Nr XXVI/203/2001 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2001 r.) do przepisów aktualnie
obowiązujących, jak również uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości, w tym
skarżącego, w sprawie zmiany zapisów dotyczących podziału nieruchomości oraz
skomunikowania działek z terenami publicznymi.
Dla terenu, dla którego Rada Miejska podjęła w/w uchwałę, na dzień dzisiejszy obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów,
magazynów wieś Makowiska-Wypaleniska, gm. Solec Kujawski uchwalony uchwałą nr
XXVI/203/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 17 maja 2001r. Nr 24, poz. 409), zgodnie z którym działki będące własnością
skarżącego (działki ……………………………) zlokalizowane są na terenie przeznaczonym

na cele zabudowy usług rzemiosła nieuciążliwego z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
(1 UR/MN, 2 UR/MN).
Głównym powodem przedłużającej się procedury planistycznej była trwająca od 2014 r.
procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ
zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego
Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski – planowana inwestycja
przebiega przez tereny, dla których w 2015 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) Rada Miejska w Solcu Kujawskim dnia 25 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę Nr
XLII/370/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK
Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy
Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo,
gmina Solec Kujawski,
b) dnia 30 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Solcu Kujawskim podjęła uchwałę Nr III/26/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół
Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na
terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec
Kujawski – uchwała intencyjna z 2014 r. została uchylona z uwagi na zmianę przebiegu
inwestycji.
Zakończenie prac planistycznych dotyczących uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK
Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec
Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina
Solec Kujawski nastąpiło dnia 30 października 2020 r. (Uchwała Nr XXI/194/20 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim). Do dnia dzisiejszego brak jest od Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego odpowiedzi w zakresie zgodności z przepisami prawnymi przesłanej uchwały
wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych.
W odniesieniu do procedury planistycznej wywołanej uchwałą intencyjną nr X/84/2015,
aktualnie w przygotowaniu są materiały geodezyjne do opracowania planu, inwentaryzacji
urbanistycznej oraz sporządzenia opracowania ekofizjograficznego. Następnym etapem będzie
ogłoszenie i zbieranie wniosków, tj.: ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie,
a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o
przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków
do planu, zawiadomienia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, składanie wniosków do mpzp
(w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia), rozpatrzenie wniesionych wniosków.
Swoje wyjaśnienia w przedmiocie skargi przedstawił również Burmistrz Solca Kujawskiego,
odnosząc się do stawianych w niej zarzutów.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że zarzuty przedstawione w skardze są
bezpodstawne, albowiem czynności podejmowane w ramach procedury planistycznej
zainicjowanej uchwałą nr X/84/2015 były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
niezbędne w procedurze związanej z uchwalaniem dokumentów planistycznych. Jednocześnie
ich złożoność, skomplikowany charakter, wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy oraz fakt
jednoczesnego opracowywania miejscowego planu obejmującego inwestycję celu publicznego,
przebiegającą na tym samym terenie, powodują, iż nie można dopatrzeć się w działaniu organu
wykonawczego gminy „opieszałości”.
Stosownie to treści art. 237 § 3 k.p.a. o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać oznaczenie organu, od którego
pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis osoby upoważnionej
do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać
ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a., zgodnie z
którym w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy
do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w
aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
Mając na uwadze powyższe przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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w Solcu Kujawskim

