UCHWAŁA NR 139/XI/2019
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie
do informacji publicznej na działalność Prezydenta Miasta Rybnika
Na podstawie:
- art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506),
- art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zmianami),
na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Uznać skargę z dnia 10 kwietnia 2019 r. dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia
6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na działalność Prezydenta Miasta Rybnika za bezzasadną.
§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika do poinformowania skarżących o sposobie
załatwienia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik do uchwały Nr 139/XI/2019
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24 maja 2019 r.
Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 8 maja 2019 r.
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 8 maja 2019 r. rozpatrzyła skargę dane
niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na działalność
Prezydenta Miasta Rybnika. Skarga dotyczyła bezczynności Prezydenta Miasta Rybnika. Przedmiotowa
bezczynność w ocenie skarżących miała polegać na braku odpowiedzi ze strony Prezydenta Miasta Rybnika na
złożone w grudniu 2018 r. uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2).
2. W posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 8 maja 2019 r. wziął udział Pan Sebastian Witek –
Główny Specjalista w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, który przedstawił wyjaśnienia dotyczące procedury
rozpatrywania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Z uzyskanych informacji i dokumentów wynika, że przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) nie stosuje się do spraw regulowanych postanowieniami rozdziału 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.o.p.i.z.p.), ponieważ nie
są to sprawy w rozumieniu art. 1 k.p.a. Postępowanie planistyczne nie jest bowiem postępowaniem prowadzonym
w celu załatwienia indywidualnej sprawy w drodze decyzji administracyjnej, której adresatem jest strona
postępowania administracyjnego. Procedura planistyczna określona szczegółowo w u.o.p.i.z.p. reguluje zasady
i tryb uchwalania aktu o charakterze powszechnie obowiązującym (miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego). Przywołana ustawa nie przewiduje indywidualnego zawiadamiania osób, które złożyły uwagi
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o sposobie ich rozpatrzenia.
Ponadto, powyższe przepisy prawa nie regulują jednoznacznie formy w jakiej powinno nastąpić rozpatrzenie
złożonych do projektu planu uwag oraz nie przewidują również zawiadamiania osób, które złożyły uwagi
o wydaniu takiego rozstrzygnięcia.
W Urzędzie Miasta Rybnika przyjętą praktyką jest rozpatrywanie złożonych uwag w formie zarządzenia
Prezydenta Miasta Rybnika, które publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na marginesie wskazać należy, że zarządzenie nr 270/2019 Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP
29-2) opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika w dniu 19 kwietnia
2019 r., czyli po upływie 7 dni od dnia złożenia skargi dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia
6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na biurze podawczym Urzędu Miasta Rybnika.
Podczas rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła, aby Prezydent Miasta
Rybnika uchybił przepisom prawa.
4. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie doszukała się bezczynności
Prezydenta Miasta Rybnika w procedurze rozpoznania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i na posiedzeniu w dniu 8 maja (przy 5 obecnych członkach) stosunkiem głosów 3 za, 0 przeciw
oraz 2 wstrzymujące się rekomenduje Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za
bezzasadną.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Lubszczyk
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