
UCHWAŁA NR XXXIV/383/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznać skargę na Burmistrza Gminy i Miasta za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do udzielenia 
skarżącemu odpowiedzi w oparciu o przedmiotową uchwałę. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6890DA92-A187-4D37-8804-EED1B2CFBAED. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2021 roku wpłynęła skarga złożona przez Panią Bogusławę Pająk, na brak
działania Burmistrza i organów Gminy Czerwionka-Leszczyny. W związku z tym, że organami gminy są
burmistrz i rada miejska, skarżąca sprecyzowała, że wskazując w skardze organy gminy nie chodziło jej
o radę miejską, ale o wydziały i jednostki organizacyjne gminy.

W związku z tym w rozpatrywanej sprawie zgodnie z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania
administracyjnego Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach jest organem właściwym do rozpatrywania
skargi dotyczącej działalności Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Skarżąca wnosiła skargę na brak działania Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie wniosku
o wszczęcie postępowania administracyjnego z dnia 9 marca 2020 roku wobec Pani Urszuli Gawlik
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Gawlik Urszula Firma Handlowo-Transportowa”.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dokonała analizy
skargi na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2021 roku. W posiedzeniu brała udział Skarżąca.

W toku analizy skargi i informacji przekazanych na posiedzeniu Komisji przez Zastępcę Burmistrza
Gminy i Miasta, Pełnomocnika ds. Planowania Rozwoju i Gospodarki, Skarbnika Gminy i Miasta, Naczelnika
Wydziału Planowania Przestrzennego, Naczelnika Wydziału Mienia i Geodezji, Naczelnika Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska ustalono, co następuje:

1) w zakresie niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działalności
gospodarczej prowadzonej przez firmę handlowo-transportową Pani Urszuli Gawlik ustalono, że
Burmistrz na podstawie art. 59 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może w
drodze decyzji nakazać właścicielowi przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania
nieruchomości tylko w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na
budowę. W związku z tym, iż prośba o wszczęcie postępowania wskazywała na wielowątkowość sprawy
należało przeprowadzić postępowania w odpowiedniej kolejności. Po otrzymaniu pisma Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach informującego o wynikach kontroli i
jednocześnie wskazującego, że przedmiotowa działka w całości została przekształcona z obszaru
zielonego, poprzez wyrównanie jej powierzchni i utworzenie placu składowego wraz z boksami
betonowymi do magazynowania sprzedawanych towarów, Burmistrz skierował sprawę zgodnie z
kompetencjami do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Zgodnie z art. 81 ust. 1
pkt.1 Prawa budowlanego, organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa, a w
szczególności w zakresie badania zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, jest w tym przypadku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania co do
przedmiotowej zmiany zagospodarowania działek i stwierdzenia, czy obiektów funkcjonalnie
powiązanych i stanowiących całość techniczno-użytkową nie należy traktować jako budowli
wymagającej pozwolenia na budowę, Burmistrz nie będzie wszczynał postępowania na podstawie art.
59 ust. 3 o czym poinformowano Skarżącą w dniu 22 września 2020 roku,

2) w zakresie potencjalnego naruszenia przepisów ustawy Prawo Wodne poprzez negatywne
oddziaływanie na rzekę Bierawkę ze strony nieruchomości zajmowanych przez firmę handlowo-
transportową Pani Urszuli Gawlik, zostało przekazane pismem z dnia 17 lipca 2020 r. Regionalnemu
Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z kompetencjami na podstawie art. 65 ustawy –
Kodeks postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735). Zgodnie z ww. przepisem w
przypadku, gdy organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w
sprawie, niezwłocznie przekazuje wniosek do organu właściwego. Art. 240 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia z
dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) stanowi, że Regionalne
Zarządy Gospodarki Wodnej wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do
śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami. W związku z tym, że ww. pismo
dotyczyło naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.624 z późn.zm.) w
odniesieniu do rzeki Bierawki, przedmiotowa sprawa została przekazane zgodnie z kompetencjami.
Wszelkie czynności w opisanej przez Skarżącą sprawie podejmuje Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach. O działaniach prowadzonych w sprawie przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach Skarżąca powinna być przez niniejszy organ informowana. Tut. organ nie posiada
informacji o czynnościach prowadzonych w sprawie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach, gdyż nie jest stroną. W myśl art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 735) „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
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postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” W
świetle cytowanego przepisu stronami postępowania prowadzonego przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gliwicach mogą być wnioskodawca, a więc Skarżąca oraz osoby, których
działalności jej pismo dotyczy tj. Firma Gawlik,

3) w zakresie przeprowadzenia kontroli dotyczącej nielegalnego składowania odpadów na wskazanej
działce uzyskano informację, że 25 marca 2020 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Katowicach wystąpił z zapytaniem jakie czynności Gmina podjęła w tej sprawie. Przesłano odpowiedź,
że w związku z trwającą epidemią wszystkie kontrole są zawieszone do odwołania (odpowiedź
otrzymała również Skarżąca). W czerwcu 2020 roku została przeprowadzona kontrola, w wyniku której
nie stwierdzono przekroczeń w zakresie wskazanym we wniosku. Gmina wystąpiła do WIOŚ w
Katowicach o przesłanie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Inspektorat, po jego otrzymaniu
ustalono, że zapisy protokołu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach są
zbieżne z ustaleniami organów Gminy, w związku z powyższym wydano postanowienie o umorzeniu
postępowania,

4) w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej podatku od nieruchomości,
wyjaśniono iż wnioskowane dane objęte są tajemnicą skarbową wynikającą z art. 293 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Jak wynika z treści art.
293 indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników,
płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbowa, która obejmuje również m. in.: informacje
podatkowe przekazywane organom podatkowym przez podmioty inne, akta dokumentujące czynności
sprawdzające, akta postępowań podatkowych, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz akta
postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, dokumentację
rachunkową organu podatkowego. Tajemnica skarbowa obejmuje przede wszystkim indywidualne dane
zawarte we wszelkich dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów, w tym w
deklaracjach w szerokim tego słowa znaczeniu, wyjaśnionym w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja
podatkowa. Zgodnie z tym przepisem, przez deklaracje należy rozumieć również zeznania, wykazy i
informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego,
podatnicy, płatnicy i inkasenci. Wynika z tego, że każdy dokument, który pozwala zidentyfikować
konkretny podmiot, przekazany przez podatnika, płatnika czy inkasenta objęty jest tajemnicą skarbową.
Skoro powyższe dane objęte zostały przez ustawodawcę tajemnicą skarbową to nie mogły i nie mogą
być udostępnione osobie niewymienionej w art. 298 i 299 ww. ustawy Ordynacja podatkowa. Do
przestrzegania tajemnicy skarbowej zgodnie z art. 294 § 1 pkt 2 ww. ustawy, zobowiązani są wójt,
burmistrz (prezydent miasta) oraz pracownicy urzędów ich obsługujących. Ustawodawca w art. 306 ww.
ustawy przewidział kary za złamanie tajemnicy. W myśl powyższego przepisu za ujawnianie informacji
objętych tajemnicą skarbową przez osoby obowiązane do jej zachowania grozi kara pozbawienia
wolności do lat 5, zaś jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.
Jak wynika z powyższych regulacji przestrzeganie tajemnicy skarbowej ma charakter bezwzględny, tym
samym w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być ujawnione jedynie
informacje zbiorcze o podatnikach, nie mogą być natomiast udzielane żadne informacje indywidualne.
Wobec powyższego decyzją nr OG.1431.21.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku Burmistrz Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny odmówił Skarżącej udostępnienia informacji publicznej. Od niniejszej
decyzji strona nie złożyła odwołania,

5) w kwestii zarzutu nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska
zgodnie z definicją wynikającą z artykułu 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dane osobowe” oznaczają informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania,
należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów
dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż
zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego
zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym
prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę
wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić
technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i  postęp technologiczny. W związku z
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powyższym samo imię i nazwisko bez powiązania z innymi danymi nie umożliwia identyfikacji osoby.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie uzyskanych wyjaśnień zajęła stanowisko, że 
skargę na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny należy uznać za bezzasadną.

Mając powyższe na względzie, stanowisko wyrażone w uchwale uznaje się za zasadne.
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