
UCHWAŁA NR XXXIX/304/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022r., poz. 559), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę z dnia 15.02.2022r. na działalność Burmistrza Miasta Żarów. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie 

W dniu 16 lutego 2022 roku do Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęła skarga na Burmistrza Miasta Żarów 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów w miejscowości 
Wierzbna. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza 
jest rada gminy. 

W myśl zapisu § 83 ust. 5 pkt 1 Uchwały Nr XVII/111/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 
2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy 
rozpatrywanie skarg na działanie Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarowie zajmowała się 
badaniem przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniach 25.02.2022r. oraz 07.03.2022r. Komisja zapoznała się 
z dokumentacją i dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów prawa. 

Ze stanu faktycznego wynika, że: 

Skarżąca wnosi, że sprawa związana z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Żarów w miejscowości Wierzbna prowadzona jest opieszale. Ustalono, że prace z tym związane 
prowadzone są z obowiązującymi procedurami. 

W dniu 19.12.2018r. Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę III/15/2018 o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna. 

W dniu 19.11.2020r. Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. 

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego mogły być wykonane dopiero po uchwaleniu 
Studium, bo to studium określa kierunki i zawiera ustalenia, które są zawarte w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna wraz z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze został przekazany przez Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego – po uzyskaniu opinii Dolnośląskiej Izby Rolniczej, do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (02.03.2021r.). W dniu 01.06.2021r. Minister Rolnictwa wniósł o wyjaśnienie danych zawartych 
we wniosku oraz o podanie powierzchni gruntów, które zostały przeznaczone na cele nierolnicze na terenie całej 
gminy. 

Sporządzenie analiz wymagało dużych nakładów czasu i środków ( znalezienie archiwalnych zgód rolnych 
wydanych dla terenu całej gminy z lat 1991-2017 a następnie ich dygitalizacja i wektoryzacja przez firmę 
zewnętrzną). Wykonanie tych dodatkowych analiz nie było planowane w czasie podpisywania umowy 
z wykonawcą planu. Wiązało się to z zawarciem dodatkowych umów z firmą obsługującą SIP. Dane umożliwiające 
sporządzenie analiz wymaganych przez Ministra zostały przekazane pracownikowi Urzędu do weryfikacji 
w grudniu 2021r. Niezwłocznie sporządzone analizy przekazano urbanistce. Obecnie trwa analiza przekazanych 
danych, mająca na celu sporządzenie uzupełnienia wniosku o przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze 
dla obrębu Wierzbna. Po otrzymaniu zgody z Ministerstwa Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze procedura będzie kontynuowana – uzgodnienia i opinie, wyłożenie planu do publicznego wglądu, 
uwagi i uchwalenie. Umowa z Wykonawcą planu przedłużona została do 30 czerwca br. 

Biorąc pod uwagę całokształt zebranego materiału w sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę 
za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym w przedmiotowym 
postępowaniu skargowym jest rada gminy, w związku z czym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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