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z dnia  19 kwietnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2020r.,poz.713 z póź.zm.) oraz art.229 pkt.3.i art.235 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.z 2020r.,poz.256 z póź.zm.)Rada Gminy Konopiska uchwala: 

§ 1. 1. Skargę skarżącego M.K.1)    z dnia 27 marca 2021r. , na działalność Wójta Gminy Konopiska uznaje 
się za bezzasadną i podziela się w tym zakresie opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 

 
1) Dane skarżącego zanonimizowano z uwagi na ochrone danych osobowych. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia....................2021 r. 

Opinia Komisji Skarg,Wniosków i Petycji 

W odpowiedzi na skargę z dnia 27 marca 2021r. złożoną do Starostwa Powiatowego w Częstochowie 
w dniu 02 kwietnia 2021r. przez pana M.K.1)  i przekazaną w dniu 06 kwietnia 2021r., (za pismem 
przewodnim znak OK.1511.10.2021) do Rady Gminy Konopiska w zakresie: 

1) . zarzut skarżącego dot.wydania przez Wójta Gminy Konopiska zaświadczenia o przeznaczeniu działki 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska wraz z załącznikiem 
graficznym , który to załącznik graficzny ukazuje wg. skarżącego nieprawidłowo naniesione granice dla 
działki nr ewid. 37/2 obręb nr 10 Walaszczyki. 2)  

2) . zarzut skarżącego dot. zamówienia ,przez Wójta Gminy Konopiska ,opinii dotyczącej nieruchomości 
należącej do skarżącego . 

3) .zarzut skarżącego dot. niedochowania ustawowych terminów dla postanowienia Wójta Gminy nr 
Fn.3120.110.201 z dnia 10 czerwca 2020r. 

proponuje się uznać skargę za bezzasadną. 

Uzasadnienie  

Ad.1). Wydawanie (przez Wójta Gminy) zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego odbywa się na wniosek zainteresowanego . Na podstawie art.217 KPA 
Wójt Gminy Konopiska zaświadcza o przeznaczeniu działki/terenu w oparciu o zapis w obowiązującej 
uchwale dotyczącej planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (tu: Uchwała Rady Gminy 
Konopiska Nr 69/IX/2003 z dnia 20 czerwca 2003r.) . 

Zaświadczenie składa się z części opisowej i załącznika graficznego.3)  Część opisowa zawiera numer 
Uchwały , którą objęta jest działka z wnioskowanej informacji, oraz podane są symbole literowe określające 
przeznaczenie terenu ,zgodnie z treścią planu przestrzennego zagospodarowania.Symbol literowy jest też 
uwidoczniony na załączniku graficznym. Załącznik graficzny( do zaświadczenia) to kopia wykonana 
z załączonego do Uchwały(jw)załącznika graficznego.Istnienie załącznika graficznego określa § 1 Uchwały 
(jw) „ Granice obszarów objętych planami są określone na załącznikach graficznych do niniejszej 
uchwały.Obejmują one tereny zainwestowane i częściowo zainwestowane położone w ciągu ulic 
wymienionych w § 10 pkt 16 TD o szerokości 60 mtr. liczonych od krawędzi pasa drogowego, a w wypadku 
gdy istniejące zainwestowanie przekracza 60 mtr. ustalenia dotyczą całej zainwestowanej 
parceli”.Załącznik graficzny do uchwały posiada symbole dot. planu zagospodarowania przestrzennego 
m.in. takie jak: linia zabudowy,linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,oznaczenia 
literowe stref o danym przeznaczeniu terenu oraz widoczny napis:załącznik graficzny do uchwały Rady 
Gminy Konopiska Nr 69/IX/03 z dnia 20.03.03 . 

Do wydanego,przez Wójta Gminy Konopiska,zaświadczenia załączono kopię z załącznika graficznego 
uchwały (opisanego wyżej) i opieczętowano datowaną (czerwoną) pieczęcią imienną , o treści : za zgodność 
z oryginałem .Oznacza to,że użytą pieczęcią została potwierdzona kopia w stosunku do oryginału 
tj.załącznika graficznego(stanowiącego integralną część uchwały o zagospodarowaniu przestrzennym). 

Bazą graficzną istniejącego załącznika ( do uchwały Rady Gminy Nr 69/IX/03 )jest kopia mapy 
zasadniczej z 23 maja 2001r.wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Częstochowie.4) Mapa zasadnicza to mapa służąca do celów informacyjnych, na bieżąco 

 
1) Dane skarżącego zanonimizowano z uwagi na ochronę danych osobowych. 
2) Skarżący w skardze podaje,że złożył wniosek o wydanie wypisu ,natomiast faktycznie złożył wniosek pn. wydanie 

informacji  o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
3) Art.  15. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu 

miejscowego] Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową 
i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, 
wraz z uzasadnieniem. 
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aktualizowana, jednakże nie może być wykorzystywana do celów projektowych, bo może jeszcze 
nie zawierać najświeższych danych, zwłaszcza obiektów będących nadal w budowie.Załącznik graficzny ( 
do uchwały Rady GminyNr 69/IX/03) stanowi rysunek , opracowany na kopii mapy zasadniczej , na którym 
symbolami oznaczono strefy obowiązywania zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

Mapą do celów projektowych jest natomiast mapa geodezyjna ukazująca aktualną sytuację w zakresie 
granic.Mapa do celów projektowych jest szczegółową mapą będąca kopią mapy zasadniczej, z tym, że 
wykonuje ją uprawniony geodeta, który aktualizuje jej stan faktyczny, oraz aktualizuje tereny sąsiednie 
w pasie około 30m dokoła działki.Ponadto w geodezji funkcjonuje też mapa do celów prawnych . Mapa do 
celów prawnych to mapa wykorzystywana przy podziałach działek, czy nieruchomości, wykonywana przez 
geodetę. Może być również wykorzystywana do celów postępowań sądowych, przy spadkach, czy 
zasiedzeniu. 

Cech mapy do celów projektowych i mapy do celów prawnych nie posiada załącznik graficzny do 
uchwały (Rady Gminy Konopiska Nr 69/IX/03 z dnia 20.03.03). Ponadto Urząd Gminy Konopiska 
nie dysponuje bazą danych ewidencji gruntów i budynków w postaci map geodezyjnych.Dla powiatu 
częstochowskiego państwowy zasób geodezyjny prowadzi Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie.Zatem Urząd Gminy nie może  ( z natury rzeczy) wydawać lub dysponować  
zasobem  map geodezyjnych lub wprowadzać na tych mapach zapisów dotyczących  granic nieruchomości. 

Ad.2). Urząd Gminy w latach 2019-2020 prowadził postępowanie w sprawie przywrócenia poprzedniego 
sposobu zagospodarowania terenu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na działce nr ewid. 
37/2 obręb Walaszczyki.W ramach zadań własnych Urząd Gminy zlecił opracowanie opinii dot.zgodności 
aktualnego użytkowania nieruchomości z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.Opinie zostały sporządzone przez urbanistę i były załącznikiem do postępowania,dla którego 
Wójt Gminy Konopiska wydał w 2020r. decyzję nakazową o przywrócenie poprzedniego sposobu 
zagospodarowania terenu(dla działki nr ewid. 37/2 obręb Walaszczyki) .W grudniu 2020r. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze ( po odwołaniu skarżącego)wydało ostateczną decyzję utrzymującą w całości 
decyzję Wójta Gminy Konopiska w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu . 

Zatem należy stwierdzić ,że ujęte przez skarżącego zarzuty w sprawie opinii urbanistycznej  dotyczą 
sprawy z lat 2019-2020 w całości wcześniej,analizowanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze  
i zakończonej ostateczną decyzją SKO. 

Ad.3). Zarzut niedochowania  ustawowych terminów postanowienia administracyjnego   dotyczy sprawy , 
w której została wydana ostateczna decyzja administracyjna. W związku z powyższym  organ Rady Gminy 
nie jest właściwy do rozpatrywania tego zarzutu,albowiem zgodnie z treścią art.235 KPA „Skargę 
w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia 
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być 
uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 zasada trwałości decyzji § 1 zdanie drugie. ”. 

W związku z powyższym należy skargę M.K. w zakresie: 

1) .wydania zaświadczenia ,2).zamówienia  opinii ,3). niedochowania terminów 

uznać za bezzasadną.

 
4) Art.  16. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Zakres i skala projektu planu miejscowego] Plan 

miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich 
braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów 
miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu 
zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000. 
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