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UCHWAŁA NR LXIII/   /2023 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 30 marca 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P.S. z dnia 31 stycznia 2023 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2023 r., poz. 40) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Gniezno uznaje skargę Pana P.S. z dnia 31 stycznia 2023 r. na działalność Wójta Gminy 
Gniezno tj. opieszałość i przewlekłość przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - za zasadną z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno i zobowiązuje się go do 
zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

W dniu 1 lutego 2023 r. do Urzędu Gminy Gniezno wpłynęła skarga Pana P.S. z dnia 31 stycznia 2023 r. na 
działalność Wójta Gminy Gniezno. W uzasadnieniu skarżący wskazał, że skargę wnosi na opieszałość 
i przewlekłość w załatwieniu sprawy o wydanie warunków zabudowy dla budowy sześciu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz sześciu budynków gospodarczo – garażowych na części działki  położonej 
w Wełnicy. Jak wskazano w skardze w sprawie wydana została decyzja w dniu 20 kwietnia 2022 r. lecz nie była 
ona zgodna z wnioskiem. Kolejno sprawa w wyniku odwołania wnioskodawcy trafiła do SKO, które uchyliło 
decyzję Wójta a sprawa trafiła do ponownego rozpoznania. 

Skarżący podniósł w skardze tak opieszałość w wydaniu decyzji, jak i upór organu w negatywnym 
rozpatrzeniu wniosku. 

Rozpoznaniem skargi zajęła się w dniu 2 marca 2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Gniezno. Na posiedzeniu obecny był pełnomocnik skarżącego, który przedstawił ustnie swe zarzuty zawarte 
w skardze. Obecny był również pracownik merytoryczny Urzędu Gminy Gniezno zajmujący się sprawą. 

W toku komisji podkreślono, że podnoszone przez skarżącego zarzuty dotyczące meritum jego sprawy nie są 
przedmiotem badania komisji. Ustalono również, że w dniu 28 lutego br. wydana została w sprawie kolejna 
decyzja odmowna w sprawie warunków zabudowy. 

Jak ustalono, pomiędzy złożeniem wniosku o warunki zabudowy w dniu 27 września 2021 r. a wydaniem 
pierwszej decyzji w dniu 20 kwietnia 2022 r. upłynęło sześć miesięcy. W tym czasie skarżący na bieżąco był 
informowany o sprawie przez pracownika, jak i spotkał się z Wójtem Gminy. Nie otrzymał jednak pisma 
z zawiadomieniem o przedłużeniu rozpoznania sprawy. Zdaniem komisji ten sam fakt przemawia za przyjęciem 
opieszałości. 

Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy zostały w całości zaaprobowane i przyjęte jako 
ustalenia Rady Gminy Gniezno. 

W tym stanie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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