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UCHWAŁA Nr 384/XLIV/21 
Rady Miasta Milanówka  
z dnia 24 maja 2021 r. 

 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie warunków 
zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 231 w zw. z art. 234 pkt 1 i art. 236 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta Milanówka 
uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. 

 
1. Postanawia się przekazać według właściwości Burmistrzowi Miasta Milanówka skargę w związku 
z prowadzonym postępowaniem o wydanie warunków zabudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

 
§ 2. 

 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przekazania skargi oraz przesłania 
zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi.  

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka  
 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 384/XLIV/21  

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 maja 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 29 marca 2021 roku Pani M.S i Pan C.S. złożyli skargę na przewlekłe prowadzenie 

postępowania o wydanie warunków zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla 

nieruchomości położonej ul. Macierzanki w Milanówku znak PP.6730.1.2019.AR. Zarzucili urzędowi 

nieudzielanie informacji, przewlekłe prowadzenie postępowania, utrudnianie kontaktu.  

Zgodnie z art. 222 k.p.a. o tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego 

forma zewnętrzna. Zarzuty Skarżącej dotyczą nienależytego wykonywania zadań przez organ 

administracji publicznej – Burmistrza Wadowic oraz naruszenia praworządności. Wobec tak 

zakreślonego przedmiotu pisma należało je zakwalifikować jako skargę, o której mowa w art. 227 k.p.a. 

Zgodnie z art. 234 pkt 1 i art. 236 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie, w której toczy 

się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku 

postępowania przez organ, przed którym toczy się postępowanie - czyli w tym przypadku przez 

Burmistrza Milanówka. Zasadą bowiem jest pierwszeństwo postępowania jurysdykcyjnego przed 

skargowym (vide: wyrok NSA z dnia 14 lipca 2017 roku, sygn. akt: II OSK 2427/16: „Stosownie  

do przepisu art. 234 pkt 1 k.p.a. zamieszczonego w Dziale VIII - Skargi i wnioski, w sprawie, w której 

toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku 

postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.”; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2017 roku, 

sygn. akt: I SA/Wr 1234/16: „Treść art. 234 pkt 1 k.p.a. jest jednoznaczna. Powołany przepis stanowi, 

że w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega 

rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. Wskazana regulacja jest 

konsekwencją uniwersalnego charakteru skargi powszechnej i przyjęcia zasady pierwszeństwa 

postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym.”;  

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miasta Milanówka 

przekazanie skargi według właściwości do wskazanych powyżej organów administracyjnych, przed 

którymi toczy się postępowanie administracyjne. 

 

 

 


