UCHWAŁA NR V/50/2019
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Skargę złożoną przez Pana Krystiana Anioł w sprawie nie ujęcia przez Biuro Urbanistyczne
w Opolu dotychczasowej szerokości ulicy Słonecznej w Tarnowie Opolskim w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów Opolski uznaje się za bezzasadną.
2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując
go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy

Rudolf Urban
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Załącznik do uchwały Nr V/50/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 25 lutego 2019 r.
W dniu 12 grudnia 2018 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęła skarga Pana Krystiana Anioł
w sprawie nie ujęcia przez Biuro Urbanistyczne w Opolu w dotychczasowej szerokości ulicy
Słonecznej w Tarnowie Opolskim w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tarnów Opolski. Przewodniczący Rady Gminy poinformował skarżącego,
obecnego na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018 r., iż przedmiotowa skarga
zostanie przekazana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji stosowną uchwałą na kolejnej sesji Rady
Gminy Tarnów Opolski, którą zaplanowano 28 stycznia 2019 r,. celem zajęcia stanowiska w sprawie.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały
nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 568) na podstawie uchwały nr
IV/36/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia skargi oraz na mocy art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, przeprowadziła w dniu 30 stycznia 2019 r. kontrolę w tym zakresie.
W przedmiotowej sprawie zebrano wszelką dokumentację z Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
oraz wysłuchano wyjaśnień pracownika Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Tarnowie
Opolskim, Radcy Prawnego jak również mieszkańca ulicy Słonecznej, który szczegółowo przedstawił
historię drogi i wyjaśnił, że obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ulica w niektórych miejscach jest szeroka do 16m, a według woli mieszkańców ma
pozostać zgodnie z stanem faktycznym, czyli 12m.
Analiza przedmiotowej dokumentacji oraz odebrane wyjaśnienia wskazują, że wbrew stanowisku
skarżącego Wójt Gminy Tarnów Opolski zgodnie z przepisami prawa rozpatruje uwagi mieszkańców
w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, niemniej jednak dopiero na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Nie ma konieczności, ani podstaw, aby uwzględniać takie uwagi w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów Opolski. Z tych
przyczyn nie sposób stwierdzić, iż Wójt Gminy Tarnów Opolski, działając za pośrednictwem Biura
Urbanistycznego działał w tej sprawie z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Niemniej zwrócono uwagę, że sprawa przedmiotowej ulicy jest znana organom Gminy Tarnów
Opolski, a związku z czym na etapie dokonywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Tarnów Opolski, będzie ona przedmiotem rozważania i w miarę możliwości
uwzględniona, w myśl woli skarżącego i mieszkańców ulicy Słonecznej w Tarnowie Opolskim.
Należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego
„Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez
właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.”.
W myśl natomiast przepisu art. 229 pkt 3) Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy
jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza
lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego i rozpatrzeniu skargi, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji, z powyżej wskazanych przyczyn, uznała skargę za bezzasadną.
Mając powyższe na uwadze, po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi Pana Krystiana
Anioł i analizie stanowiska przedstawionego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy
Tarnów Opolski postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną.
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Zgodnie z treścią art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy Tarnów Opolski
poucza, o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego:
„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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