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UCHWAŁA NR 195/XLIII/2018 

RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Opatów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. poz.1875 z późn. 
zmianami) w związku z artykułem 229 pkt 3 i art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r 

Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r poz. 1257), po rozpatrzeniu skargi z dnia 9 kwietnia 

2018r (wpł. do Urzedu Gminy w dniu 5 kwietnia 2018r) na Wójta Gminy Opatów, Rada Gminy w Opatowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę na Wójta Gminy Opatów za bezzasadną 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiazuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Opatowie do zawiadomienia skarżących o sposobie 

załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów 

 

 

mgr inż. Witold Łacny 
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Uzasadnienie  

W dniu 5 kwietnia 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęła skarga złożona przez --------------------------------------------

------------------------------------------ na postępowanie Wójta Gminy Opatów w związku z zaniedbaniami i 

zaniechaniami w procesie planistycznym dotyczącym działek położonych w Wilkowiecku, przy ul. 

Mickiewicza o numerach: 703/10, 703/6, 703/7, 703/8, 703/12 i 1202. 

Po gruntownym przeanalizowaniu akt sprawy ustalono, że przedkładane w skardze zarzuty nie znajdują 

uzasadnienia. 

Nieruchomość skarżących, w części przylegającej do drogi publicznej - na głębokości 60m, w 
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego z 2011 r. jest przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniowo-zagrodową, pozostała część terenu sięgająca w głąb obszarów rolnych, stanowi grunt rolny. 

W 2013 roku skarżący podzielili cały teren nieruchomości na mniejsze działki rolne zgodnie z decyzją 

podziału (na powiększenie nieruchomości sąsiedniej lub na potrzeby regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomościami) zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Skarżący, dokonując 

podziału działki rolnej na mniejsze działki rolne, następnie na własny wniosek utwardzając jedną z 

wydzielonych działek, nie doznali ograniczeń we władaniu swojej własności, w dalszym ciągu mogą 
rozporządzać nią zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem terenu, użytkując działki zgodnie z 

obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego: pas terenu na głębokości 60 m od strony ul. 

Mickiewicza jako teren budowlany, a pozostały teren jako teren rolny. 

Zgodnie z przepisami prawa, w żadnej decyzji administracyjnej związanej z dokonanym podziałem gruntu 

rolnego na mniejsze działki nie pada stwierdzenie bądź gwarancja, ze podział gruntu rolnego na mniejsze 

działki rolne jest równoznaczny z ich zmianą przeznaczenia na działki budowlane – podział gruntu odbywa się 

bowiem w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, natomiast zmiana przeznaczenia terenu z 
rolnego na budowlany następuje wyłącznie w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Nie można tu zgodzić się z argumentacją, że podział gruntu rolnego na mniejsze działki wiąże automatycznie 

wójta i radę gminy do zmiany przeznaczenia terenu, ponieważ kształtowanie i prowadzenie polityki 
przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych 

gminy. To do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Stąd, dokonany podział terenu nie zobowiązuje rady gminy do podjęcia uchwały o zmianie przeznaczenia 

gruntu rolnego na budowlany jak również do przekwalifikowania utwardzonej przez właścicieli działki rolnej na 

drogę. 

Tym samym, dokonując podziału działki rolnej na mniejsze działki rolne, skarżący nie doznali ograniczeń we 

władaniu swojej własności i ograniczeń w podejmowaniu decyzji właścicielskich czy decyzji w przedmiocie 

zbycia wydzielonych działek rolnych. Skarżący w dalszym ciągu mogą rozporządzać nieruchomością zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem terenu – wykorzystując działki rolne na cele rolne, a działki budowlane na 

potrzeby zabudowy zgodnie z ustaleniami planu z 2011 r. Do czasu zmiany przeznaczenia terenu w planie 

miejscowym, utwardzona działka - pozostaje działką rolną, która może służyć jako dojazd do wydzielonych 

działek rolnych. 

Należy tu również zaznaczyć, że przejęcie przez gminę działki rolnej, która została utwardzona, po jej 

zmianie przeznaczenia w planie miejscowym  na potrzeby komunikacyjne, musi wynikać wprost z interesu 

gminy, a  nie – z woli właścicieli. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu prowadzonej procedury w przedmiocie zmiany przeznaczenia 

nieruchomości skarżących, stwierdzić należy, że wszystkie kolejno podejmowane przez Wójta kroki 

planistyczne – w tym kolejno rekomendowane Radzie Gminy - uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 
w ślad za kolejno składanymi przez skarżących wnioskami o zmianę przeznaczenia przedmiotowego terenu, 

świadczą o dobrej woli Wójta i chęci pozytywnego załatwienia sprawy. Ustalenia studium umożliwiają 

sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

zgodnie z wnioskiem skarżących. 

Pozostałe zarzuty pod adresem Wójta, w tym  wynikają z nieznajomości przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego w szczególności przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Odnosząc się natomiast do wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszeń prawa spowodowanych 

zaniechaniami i zaniedbaniami Wójta, należy zauważyć, że Rada Gminy, podejmując rekomendowane przez 
Wójta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęła 

procedurę planistyczną (która jest kontynuowana) zmierzającą do zmiany przeznaczenia przedmiotowej 

nieruchomości zgodnie z wnioskami skarżących. 

Jednocześnie, w celu uniknięcia dalszych nieporozumień i ostatecznego pozytywnego załatwienia sprawy, 
należy wystąpić do skarżących – o jasne sprecyzowanie i zadeklarowanie na piśmie, jakiego przeznaczenia 

terenu oczekują: 

- utrzymania ustaleń obowiązującego planu z 2011 r. na głębokości 60m i przeznaczenia pozostałych terenów 
w głębi terenów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- czy też przeznaczenia całego terenu począwszy od ul. Mickiewicza dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Po zadeklarowaniu przez skarżących satysfakcjonującego rozwiązania, w tym w przypadku konieczności 
podjęcia nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, Rada Gminy, w miarę posiadanych uprawnień, 

w oparciu o przepisy prawa,  poczyni niezwłocznie, stosowne kroki, w celu pozytywnego załatwienia sprawy.  
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