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Odpowiedź na skargę

Rada  Miejska  Trzcianki  zawiadamia,  że  skargę  z  dnia  18  czerwca  2013r. 
złożoną  przez  Pana  Waldemara  Kasztelana  -  pełnomocnika  Mai  Kasztelan
na działalność  Burmistrza  Trzcianki,  dotyczącą  postępowania  w sprawie  wydania 
odmownej decyzji  o warunkach zabudowy RPI.6730.56.2011.MDM dla inwestycji 
polegającej  na  budowie  dwunastu  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych
w  obrębie  geodezyjnym  Trzcianka,  na  działce  o  nr  ew.:  3208/3,  uznaje
za nieuzasadnioną. 

W złożonej skardze Skarżący zarzuca Burmistrzowi Trzcianki niedopełnienie 
obowiązków  nadzoru  i  kontroli  nad  podległymi  mu  pracownikami  Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej.

Dnia  10  czerwca  2011r.  Pani  Maja  Kasztelan  zwróciła  się  do  Burmistrza 
Trzcianki  o  wydanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  dla  inwestycji  polegającej
na  budowie  dwunastu  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych,  w  obrębie 
geodezyjnym Trzcianka, na działce o nr ew.: 3208/3.

Wydanie  decyzji  w  sprawie  planowanego  przedsięwzięcia  wymagało 
przeprowadzenia analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu w myśl 
art.  53  ust.  3  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz § 3.1. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  26  sierpnia  2003r.  w  sprawie  sposobu  ustalania  wymagań 
dotyczących  nowej  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  przypadku  braku 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.U  z  2003r.  Nr  164,
poz. 1588).

Dnia  17  sierpnia  2011r.  Burmistrz  Trzcianki  odmówił  ustalenia  warunków 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w obrębie geodezyjnym Trzcianka, na działce o nr ew.: 3208/3.

Odwołanie  od  powyższej  decyzji  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego wniosła Pani Maja Kasztelan reprezentowana przez Pana Waldemara 
Kasztelana.

Zgodnie z  art.  138 § 1 i  2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ 
odwoławczy, po dokonaniu analizy prawnej i faktycznej przedmiotu sprawy, mógł 
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję  albo uchylić  zaskarżoną decyzję  w całości



albo w części i orzec co do istoty sprawy lub też przekazać sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. 
 Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Pile  dnia  21  października  2011r. 
uchyliło  zaskarżoną  decyzję  w  całości  i  przekazało  sprawę  do  ponownego 
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W  związku  z  powyższym  dnia  06  grudnia  2011r.  Burmistrz  Trzcianki 
ponownie  zawiadomił  strony  postępowania  o  rozpatrzeniu  sprawy  wydania
ww. decyzji. 

Dnia  25  stycznia  2012r.  wniosek  w  ww.  sprawie  był  przedmiotem  obrad 
Gminnej  Komisji  Urbanistyczno–Architektonicznej  przy  Urzędzie  Miejskim 
Trzcianki.  Członkowie  komisji  wyrazili  swoją  opinię  wobec  planowanego 
przedsięwzięcia,  stwierdzając niezgodność inwestycji  z  przepisami prawa.  Według 
członków komisji, inwestycja ta może być rozpatrzona jedynie w formie uchwalenia 
planu  miejscowego  zagospodarowania  przestrzennego  a  nie  w  drodze  ustalenia 
warunków  zabudowy.  Poza  tym,  Komisja  stwierdziła,  że  Miejscowy  Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego winien być uchwalony z jednoczesną gwarancją 
posiadania  przez gminę  środków  finansowych  na wybudowanie określonej  w nim 
infrastruktury technicznej.

Należy zauważyć,  że od momentu uchylenia przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania 
przez  organ  pierwszej  instancji  sytuacja  prawna  i  faktyczna,  na  terenie  objętym 
wnioskiem  o  ustalenie  warunków  zabudowy,  nie  uległa  zmianie.  Planowana 
inwestycja ponownie nie spełniała łącznie wszystkich wymogów zawartych w art. 61 
ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  w związku  z  tym 
Burmistrz Trzcianki, decyzją z dnia 24 lutego 2012r., po raz drugi odmówił ustalenia 
warunków zabudowy.

Odwołanie  od powyższej  decyzji  wniósł  Pan do  Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Pile, które dnia 11 kwietnia 2012r. uchyliło zaskarżoną decyzję
w całości  i  przekazało  sprawę do ponownego rozpatrzenia  przez  organ pierwszej 
instancji.

Po  kolejnym  przeanalizowaniu  dowodów  znajdujących  się  w  sprawie, 
Burmistrz Trzcianki dnia 05 lipca 2012r. po raz trzeci odmówił ustalenia warunków 
zabudowy  dla  ww.  inwestycji,  ponieważ  sytuacja  prawna  i  faktyczna
w przedmiotowej sprawie nie uległa zmianie.

Odwołanie  od powyższej  decyzji  wniósł  Pan do  Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Pile, które dnia 11 września 2012r. uchyliło zaskarżoną decyzję
w całości  i  przekazało  sprawę do ponownego rozpatrzenia  przez  organ pierwszej 
instancji. 

Decyzją z dnia 04 stycznia 2013r. Burmistrz Trzcianki po raz czwarty odmówił 
ustalenia warunków zabudowy dla ww. inwestycji.

Odwołanie  od powyższej  decyzji  wniósł  Pan do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego  w  Pile,  które  dnia  22  lutego  2013r.  uchyliło  zaskarżoną  decyzję
w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

W  związku  z  powyższym  dnia  26  marca  2013r. Burmistrz  Trzcianki 
zawiadomił  strony  postępowania  o  ponownym rozpatrzeniu  sprawy.  Po  kolejnym 



szczegółowym  przeanalizowaniu  dowodów,  przeprowadzeniu  analizy
z  uwzględnieniem  wskazań  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego,  z  uwagi
na  niespełnienie  łączne  wszystkich  wymaganych  w  art.  61.  ust.  1  ww.  ustawy,
dnia 06 maja 2013r.  Burmistrz Trzcianki orzekł w przedmiotowej sprawie w formie 
piątej decyzji odmownej. 

Dnia  17  czerwca  2013r.,  zgodnie  z  Kodeksem  postępowania 
administracyjnego,  wniósł  Pan  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego w Pile.

Zgodnie  z  art.  138  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  organ 
odwoławczy, po dokonaniu analizy prawnej i faktycznej przedmiotu sprawy, może 
utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję  albo uchylić  zaskarżoną decyzję  w całości
albo w części i orzec co do istoty sprawy lub też uchylić w całości i przekazać sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. 

Rada  Miejska  podkreśla,  że  jeżeli  decyzja  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego  w  Pile  będzie  dla  Pana  niezadowalająca,  ma  Pan  prawo  wnieść 
skargę  na  wydaną  decyzję  SKO  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego
w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.  Pomimo kilkukrotnego 
przekazywania przez SKO sprawy do ponownego rozpatrzenia, nie zdecydował się 
Pan na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z analizy wewnętrznej,  wyjaśniającej przebieg prac oraz materiałów sprawy 
wynika, iż przedstawiona przez Pana skarga na Burmistrza Trzcianki jest przejawem 
niezadowolenia z negatywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
Rada Miejska Trzcianki zobowiązuje Burmistrza Trzcianki do przygotowania, 

jeszcze w roku bieżącym, projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 
Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  tego  terenu,  co  jest 
zgodne z opinią Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Pouczenie: w  przypadku,  gdy  skarga,  w  wyniku  jej  rozpatrzenia,  została 
uznana  za  bezzasadną  a  jej  bezzasadność  wykazano  w  odpowiedzi  na  skargę, 
skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej 
rozpatrzenia  może  podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko  z  odpowiednią 
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 kpa).  
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