UCHWAŁA NR XXIX/282/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi o rozstrzygnięcie sporu
kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą Miejską w Pleszewie a Samorządowym Kolegium
Odwoławczym w Kaliszu.
Na podstawie art. art. 4 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019, poz. 2325 ze zmianami), a także art. 234 k.p.a. Rada Miejska
w Pleszewie postanawia:
§ 1. Przekazać do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprawę negatywnego sporu
kompetencyjnego (sporu o właściwość) o rozpoznanie skargi Strony postępowania administracyjnego na
działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji na
działce 2421/37 położonej w Pleszewie, polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku
handlowo–usługowego na cele mieszkalne.
§ 2. Ustala się treść skargi dotyczącej sporu o właściwość:
"Pleszew, dnia …..........................................
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
w Warszawie
ul. Gabriela Bouduena 3/5
00-011 Warszawa
Skarżący:

RADA MIEJSKA w PLESZEWIE,

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
Przeciwnik skargi :

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w Kaliszu,

ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, w związku z art. 17 pkt 1 i art. 234 pkt 1, art. 236 par. 1 kodeksu
postępowania administracyjnego oraz art. 4 i art. 15 par. 1 pkt 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, Rada Miejska w Pleszewie zwraca się z wnioskiem o rozstrzygnięcie postanowieniem
negatywnego sporu o właściwość poprzez:
1) wskazanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi
z dnia 23 listopada 2020 r. złożonej przez Strony postępowania administracyjnego na działanie Burmistrza
Miasta i Gminy Pleszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji na działce 2421/37
położonej w Pleszewie, polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo–
usługowego na cele mieszkalne.
Nadto wnoszę :
2) ewentualnie, w razie gdyby Sąd uznał to za konieczne, o zobowiązanie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu do przedłożenia do niniejszej sprawy akt sprawy toczącej się z odwołania Strony
postępowania administracyjnego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji na działce 2421/37 położonej w Pleszewie, polegającej na zmianie
sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo–usługowego na cele mieszkalne.
3) o przeprowadzenie dowodu z informacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie 22 lutego 2021 r., AU. 6730. 152. 2017 oraz pisma
przewodniego dotyczącego przekazania przez Organ I Instancji odwołania od decyzji nr 209/2020
Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie, AU.6730.152.2017 wraz z potwierdzeniem odbioru
korespondencji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w dniu 23 listopada 2020
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4) o przeprowadzenie dowodu z Zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
wydanego w dniu 26 stycznia 2021 r. w sprawie SKO-4123/9/2021 w przedmiocie przekazania sprawy
celem rozpatrzenia według właściwości do Rady Miejskiej Pleszewa i z dokumetów złożonych 18 stycznia
2021 r. L. dz. 383/2021 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przez Skarżących.
5) o zasądzenie kosztów postępowania od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Rady Miejskiej
w Pleszewie, według norm przepisanych.
UZASADNIENIE
W dniu 26 listopada 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wpłynęła skarga Stron
postępowania administracyjnego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji na działce 2421/37 położonej w Pleszewie, polegającej na zmianie sposobu
użytkowania istniejącego budynku handlowo–usługowego na cele mieszkalne.
W dniu 23 października 2020 r. została wydana, pod sygnaturą AU.6730.152.2017 decyzja nr 219/2021
w indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo – usługowego na cele
mieszkalne.
Decyzja ta była niezgodna z żądaniem wnioskodawców. W dniu 13 listopada 2020 r. przedmiotowa decyzja
została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. Datą doręczenia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu jest 23 listopada 2020 r.
Dowód: Pismo przewodnie z 20 listopada 2020 wraz z dowodem doręczenia do SKO w dniu 23
2020

listopada

Mając na uwadze, iż skarga opisana w punkcie 1 petitum, została złożona w dniu 26 listopada 2020 r., a więc
w toku postępowania odwoławczego, instancyjnego, toczącego się pod sygnaturą Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu, znak: SKO 4213/376/20, to zgodnie z art. 236 § 1 kpa organem właściwym do
rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się
postępowanie.
Dowód : Zawiadomienie SKO w Kaliszu z dnia 26 stycznia 2021 r. znak SKO-4123/9/2021 wraz
z dokumetami złożonymi 18 stycznia 2021 r. L. dz. 383/2021 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu przez Skarżących.
Akta sprawy administracyjnej, o których mowa w punkcie 2 petitum.
Zważywszy na okoliczności sprawy należy przyjąć, iż organem właściwym do rozpoznania skargi jest
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, będące organem II instancji, przed którym w chwili złożenia
skargi toczy się postępowanie odwoławcze. Przywołany przez Radę Miejską art. 236 kpa ma charakter
szczególny do art. 229 pkt 3 kpa i ma wprost zastosowanie w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z przepisami art. 4 i art. 15 §1 pkt 4 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
i art.22 § 1 pkt 1, w związku z art. 17 pkt 1 i art. 234 pkt 1, art. 236 par. 1 kpa rozstrzygnięcie negatywnego
sporu o właściwość powinno nastąpić zgodnie z żądaniem zawartym w punkcie 1 petitum skargi.
W związku z powyższym wnoszę jak w petitum skargi.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala - Kałużna
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIX/282/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

W dniu 26 listopada 2020 r. Strony postępowania administracyjnego na działanie Burmistrza Miasta
i Gminy Pleszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji na działce 2421/37 położonej w
Pleszewie, polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo–usługowego na
cele mieszkalne złożyły skargę na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
Wobec faktu, iż w tym czasie sprawa toczyła się przed organem II instancji w związku z
zaskarżeniem decyzji na podstawie art. 236 § 1 kpa, organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ
uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie.
W dniu 26 stycznia 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przesłało zawiadomienie z
którego wynika stanowisko tego organu, iż właściwym organem do rozpatrzenia skargi jest Rada Miejska
Pleszewa. SKO powołało się na art. 229 pkt 3 kpa, który stanowi, iż organem właściwym do rozpatrzenia
skargi na burmistrza jest rada miejska. Taka jest ogólna zasada, jednak przywołany art. 236 § 1 kpa ma
charakter szczególny, który powinien mieć w tej sytuacji zastosowanie.
W związku z powyższym należy zwrócić się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z wnioskiem o rozpatrzenie negatywnego sporu o właściwość.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie

Adela Grala - Kałużna
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