
UCHWAŁA NR LXI/370/23 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 20 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nieborów 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2000; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1855 i poz. 2185) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wniesioną w dniu 23 stycznia 2023  roku (doręczoną 24 stycznia 2023 r.) skargę  na działalność Wójta 
Gminy Nieborów uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu skargi. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Nieborów do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 62D5E52F-3BA7-40FD-9112-5D90DCD4865D. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

W dniu 24 stycznia 2023 roku wpłynęła do Urzędu Gminy Nieborów skarga na działania Wójta Gminy 
Nieborów tj. „dotyczy kontroli ogrodzenia na zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr 
588/2 i 588/3, posiadającej księgę wieczystąo numerzeLD10/00018146/0, położonej w Nieborowie przy 
Alei Lipowej 92, 99 – 416 Nieborów, Gmina Nieborów ”. 

Z informacji uzyskanych od pracownika Gminy zajmującego się merytorycznie sprawą wynika, że: 

1.Skarżący jest najemcą lokalu mieszkalnego położonego w Nieborowie , Aleja Lipowa.  Przedmiotowa 
umowa dotyczy jedynie lokalu mieszkalnego, a nie terenu położonego przy budynku. 

2.Płot został posadowiony na nieruchomości bez wiedzy i zgody jej właściciela tj. Gminy Nieborów. 

3.Gmina Nieborów planuje wybudować drogę zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. Płot znajduje się częściowo w pasie drogowym, co koliduje z planowaną inwestycją. 

4.Skarżący pomimo wezwania właściciela nie dokonał rozbiórki ww. płotu. 

5.Nie jest prawdą, iż Gmina nie przygotowała porozumienia. Porozumienie takie zostało przygotowane, 
ale wnioskodawca nie stawił się celem jego podpisania. 

6.Konserwator zabytków wyraził zgodę na przeniesienie szamb oraz rozbiórkę ogrodzenia. 

7.Aktualnie organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie w sprawie rozbiórki przedmiotowego 
ogrodzenia (nielegalnego postawienia ogrodzenia). Organ nadzoru budowlanego przeprowadził oględziny 
terenu. Postępowanie zostało wszczęte i aktualnie brak rozstrzygnięcia. 

W związku z powyższym należy uznać, iż brak jest podstaw do uznania zarzutów wskazanych w skardze 
za zasadne. Działania Wójta podejmowane są na podstawie i w granicach prawa. 

W świetle powyższego brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną. 

Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Gminy Nieborów informuje, 
że: „W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ 
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 
w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. 
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