
UCHWAŁA NR IV/37/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. poz. 994 ze zm.) 
oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami postępowania 
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się uznać skargę na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki za bezzasadną 
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR IY/37/2018 

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

W dniu 14 listopada 2018 roku do Rady Miejskiej w Mąko wie Mazowieckim 
wpłynęło Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce 
Nr SKO.GP/4000/1039/2018 w sprawie przekazania skargi na bezczynność (ponaglenie) 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki i osoby odpowiedzialnej za załatwienie sprawy 
dotyczącej odrolnienia jego gruntu, wytyczenia działek budowlanych.

Skarżący zarzucał, zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza 
Miasta Maków Mazowiecki, naruszenie praworządności i interesów ww., a także przewlekłe 
lub biurokratyczne załatwienie sprawy dotyczącej zmiany studium oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki polegającego 
na przeznaczeniu części działki nrew. 151 o powierzchni 3,1601 ha pod zabudowę 
mieszkaniową (z gruntów rolnych).

W dniu 6 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał skargę Komisji 
Skarg Wniosków i petycji. W dniu 13 grudnia 2018 r. ww. na posiedzeniu Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji skarga była przedmiotem wnikliwej analizy.

Ustalono, iż Skarżący w dniu 8 sierpnia 2018 r. złożył wniosek o zmianę 
przeznaczenia terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. W dniu 22 sierpnia 2018 r. złożył doprecyzowanie do złożonego wniosku 
odnośnie rodzaju zabudowy. Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje wyłącznie Rada Miejska. 
Uchwała ta może być podjęta z inicjatywy własnej Rady lub na wniosek Burmistrza Miasta 
(art. 14 ust 4 ww. ustawy). Jednocześnie należy zauważyć, że Rada Miejska nie ma 
obowiązku podjęcia ww. uchwały w sytuacji, gdy sporządzenia takiego planu lub jego zmiany 
na podstawie obowiązujących przepisów nie jest obowiązkowe. Analizując złożone wnioski 
Burmistrz Miasta stara się zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, pod 
warunkiem, że zaproponowane zmiany są zgodne z przepisami odrębnymi oraz polityką 
przestrzenną gminy. Zmiana planu może nastąpić wyłącznie w takim trybie, jak sporządzenie 
nowego planu czyli po przeprowadzeniu całej procedury planistycznej (określonej w ustawie 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzedzonej 
podjęciem przez Radę Miejską uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu 
i zmiany studium. Po rozpoczęciu procedury zmiany studium i planu dla danego terenu, 
wszystkie złożone i zarejestrowane wnioski dotyczące tego terenu są przekazywane 
projektantom sporządzającym projekty zmiany studium i planu. Uzyskanie informacji, czy 
złożony wniosek o zmianę przeznaczenia w studium i w planie został uwzględniony jest 
możliwe dopiero na etapie wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Przewidywany czas 
przystąpienia do ww. procedury to druga połowa 2019 r.



Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza 
Miasta Tadeusza Ciaka oraz Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru, Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Marii Napiórkowskiej Christów stwierdziła, 
że działalność Burmistrza Makowa Mazowieckiego w tej sprawie nie spowodowała 
naruszenia prawa.

W związku z powyższymi ustaleniami Komisja jednogłośnie stwierdziła, że skarga 
Pana Piotra Przyłęckiego jest bezzasadna.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie 
w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodniczący Komisji Skarg, 
/Wniosków i Petycji^/

Michał Arkadiusz Śmiałkowski


