
UCHWAŁA NR XLIII/339/2021 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.O. z dnia 22 października 2021 r. na bezczynność Wójta poprzez 
naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przepisu art. 35 poprzez 

świadome przedłużenie postepowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 227, 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego 
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania, Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Gniezno uznaje skargę Pana M.O. z dnia 22 października 2021 r. na bezczynność Wójta 
poprzez naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przepisu art. 35 poprzez 
świadome przedłużenie postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 

1) za zasadną w części dotyczącej rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki; 

2) za bezzasadną w części dotyczącej naruszenia przepisu art. 35 poprzez świadome przedłużenie postępowania 
w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. 

- z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu 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 22 października 2021 r. do Rady Gminy Gniezno wpłynęła skarga Pana M.O. na bezczynność Wójta 
Gminy Gniezno poprzez naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przepisu 
art. 35 poprzez świadome przedłużenie postepowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. 

Skarga rozpatrzona została na posiedzeniu Komisji w dniu 15 listopada. Członkowie Komisji ustalili, że 
rzeczywiście na dzień wpływu skargi nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja ta wydana 
została w dniu 25 października 2021 r. Można więc przyjąć, że na dzień wniesienia skargi była ona zasadna. Na 
dzień złożenia skargi można więc przyjąć, że organ pozostawał w bezczynności w zakresie wydania decyzji 
i tym samym zakończenia postępowania administracyjnego. 

Nie można jednak przyjąć, by w sprawie doszło do świadomego przedłużania postępowania, na co wskazują 
następujące fakty: 

- wniosek skarżącego o wydanie warunków zabudowy wpłynął do Urzędu Gminy Gniezno w dniu 
10 listopada 2020 r., niezwłocznie po jego wpływie doszło do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz 
poinformowano skarżącego o przewidywanym terminie wydania decyzji; 

- kolejno przygotowano projekt decyzji oraz dokonano uzgodnień warunków zabudowy  z Prezesem Urzędu 
Transportu Kolejowego; 

- w dniu 11 lutego 2021 r. skarżący dokonał opłaty od wniosku, dopiero więc w tym dniu organ dysponował 
kompletnym wnioskiem z opłatą skarbową, co otwierało drogę do wydania decyzji. 

Na dalsze rozpoznanie sprawy wpływ miało jednak pismo jednej z radnych Gminy Gniezno  w sprawie 
opracowania w roku 2021 przez Urząd Gminy Gniezno planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dalki, 
dla terenu, który w perspektywie przeznaczony byłby pod budowę bezkolizyjnego przejazdu kolejowego. 
Również stowarzyszenie GNIEZNO BLIŻEJ pismem z dnia 23 lutego 2021 r. wniosło o zarezerwowanie 
gruntów pod budowę dalkoskiego  węzła komunikacyjnego. Utworzenie przejazdu kolejowego zgodnie 
z wnioskiem Pani radnej oraz Stowarzyszenia wymagałoby współpracy Miasta Gniezno, Powiatu 
Gnieźnieńskiego oraz PKP PLK SA. W tej sprawie Gmina Gniezno zainicjowała w maju 2021 r. spotkanie, do 
którego jednak nie doszło. 

Ewentualne porozumienie między jednostkami samorządu miało wpływ na rozstrzygnięcie wniosku 
inwestora, z tego względu niewydanie decyzji do czasu zakończenia rozmów uznać należy za zasadne. 

Tak więc, jak przyjęto  w petitum, sprawa została rozpatrzona po złożeniu skargi, z drugiej jednak strony, 
miała ona niewątpliwe skomplikowany charakter. Nierozpoznanie sprawy niezwłocznie z pewnością nie miało 
więc celowego charakteru a wynikało z troski o kompleksowe rozpoznanie sprawy, przy uwzględnieniu 
wszystkich towarzyszących jej okoliczności, w tym głosu mieszkańców wyrażanego przez radnych 
i stowarzyszenia. 

Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno zostały w całości zaakceptowane przez 
Radę Gminy. 
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