
UCHWAŁA NR XLI/404/2021 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie 
wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli 

budowlanych" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 109 c Statutu Miasta Sandomierza 
uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
z 2011 r. nr 249, poz. 2875 z późn. zm.; dalej: Statut) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi Państwa L. i M. W. * na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych 

zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych" (data 

wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: 28.07.2021 r.) uznaje się skargę za bezzasadną. 

§ 2.  

Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte 

jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia 28.07.2021 r. skierowanym do Rady Miasta Sandomierza, Państwo L. i M.W.* 

wnieśli "Skargę na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie 

w sprawie legalizacji samowoli budowlanych" , w której skarżący podnieśli zarzut „nienależytego i 

przewlekłego wykonywania zadań przez Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie wniosków o wyjaśnienie 

wątpliwości legalności wydanych przez Burmistrza zaświadczeń o zgodności istniejących samowoli 

budowlanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”.  Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza uwzględniając § 109 c Statutu skierował przedmiotową skargę pod obrady Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji (dalej: Komisja), która merytorycznie jest odpowiedzialna za rozpatrywanie i 

opiniowanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta Sandomierza, a także 

wypracowywanie rekomendacji co do dalszego trybu postępowania w ich przedmiocie. W dniu 02.09.2021 

r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym przeanalizowano podnoszone przez skarżących zarzuty oraz 

przyjęto wspólne wobec nich stanowisko. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, iż w głównej mierze zarzuty te 

oscylują wokół kwestii braku odpowiedzi Burmistrza na pisma Państwa L. i M.W.* dotyczące wyjaśnienia 

wątpliwości co do legalności zaświadczeń sporządzonych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w związku 

z prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego postępowaniem w przedmiocie legalizacji samowoli 

budowlanej. Dokonując szerszej interpretacji sfery podmiotowej adresata zarzutów przyjąć należy, że 

skarżący pisząc o bezczynności Burmistrza podnoszą tym samym brak podjęcia przez niego (jako 

zwierzchnika służboweg) wobec pracownika wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za kwestie 

opracowania i przygotowania zgodnie z przedłożonym wnioskiem przewidzianych w art. 48 b ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) zaświadczeń, 

efektywnych działań zakończonych oczekiwaną przez skarżących odpowiedzią na ich pisma. Wobec 

ujawnionej na w/w posiedzeniu Komisji informacji, iż w dniu 02.06.2021 r. wystosowane zostało do 

skarżących pismo znak UA.6724.1.13.2021 (odebrane przez adresatów w dniu 11.06.2021 r.), w którym 

zostali oni poinformowani, iż „przed Burmistrzem Sandomierza nie toczy się żadne postępowanie 

administracyjne w tej sprawie [tj. sprawie legalizacji samowoli budowlanych i zaświadczeń wydanych w 

związku z tym przez Burmistrza Sandomierza - przyp. aut.]. W związku z powyższym nie mają Państwo 

statusu strony w postępowaniu. Postępowanie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych (...) jest 

prowadzone przez powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu"  zarzuty te należy uznać 

za bezprzedmiotowe. Skarżący zostali przy tym pouczeni, iż w przypadku skierowania do Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu kolejnego pisma nie wnoszącego nowych faktów i informacji w przedmiotowej 

sprawie, zostanie ono pozostawione bez rozpatrzenia. Stanowisko to zostało podtrzymane w późniejszym 

zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi znak IOD.1511.2.2021.MZU z dnia 25.06.2021 r. (odebrane 

przez adresatów w dniach: 01.07.2021 r. (L. W.*) oraz 08.07.2021 r. (M. W.*)).  Mając powyższe na 
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uwadze, uznając bezprzedmiotowość zarzutów podnoszonych przez Państwa L. i M. W.* w piśmie z dnia 

28.07.2021 r. stwierdza się, że skarga jest bezzasadna, o czym stanowi § 1 niniejszej uchwały.    

 

* Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i art. 5 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska - Inspektor 

Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
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