
1 
 

UCHWAŁA Nr 382/XLIV/21 
Rady Miasta Milanówka  
z dnia 24 maja 2021 r. 

 
 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Milanówku w związku z brakiem odpowiedzi na podanie o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu 

na targowisku miejskim w Milanówku. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Skargę z 12 kwietnia 2021 na działanie kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w związku z brakiem odpowiedzi  
na podanie o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim w Milanówku uznaje  
za zasadną. 
2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Milanówka do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania 
nieprawidłowości w załatwianiu spraw. 
3. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

 
§ 2. 

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

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 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 382/XLIV/21  

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 24 maja 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Do Rady Miasta Milanówka wpłynęła pismem z dnia 12 kwietnia 2021 roku, skarga na działanie kierownika 

zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.  

Skarżąca, wniosła do Rady Miasta Milanówka skargę na działania dyrektora ZGKiM w Milanówku – na brak 

przedłużenia umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim w Milanówku, a także brak udzielenia 

odpowiedzi na podanie z dnia 11 stycznia 2021 roku o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu  

na targowisku miejskim w Milanówku.  

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z roku 

2020 poz. 256 z późn. zm. ), zwanej dalej „k.p.a." przedmiotem skargi może być w szczególności 

zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 

naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie 

spraw.  

Art. 228 k.p.a. stanowi, że skargę składa się do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Organem 

rozpatrującym skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.  

W przedmiotowej sprawie organ wykonawczy wyjaśnił , iż wprowadzone tzw., tarczą antykryzysową, czyli 

nowelizacją tzw. ustawy kryzysowej z 2 marca 2020 r., dotyczą zarówno stron i uczestników postępowania, 

jak i organów administracji publicznej. Zawieszono zatem stosowanie przepisów regulujących terminy, do 

których przestrzegania są obowiązane urzędy, strony i inni uczestnicy postępowania. Jednocześnie 

pozbawiono strony możliwości dochodzenia swoich praw z tytułu bezczynności lub przewlekłości oraz 

prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Przedstawione regulacje mogą wstrzymać 

wszelkie działania w postępowaniach prowadzonych przez urzędy.  

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 bieg terminów w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu na ten okres. Ponadto wyjaśni, że w związku z epidemią, część pracowników przebywa  

na kwarantannie, a pozostali musza sprostać podwójnej ilości pracy, co powoduje opóźnienia  

w wykonywaniu obowiązków. Jednocześnie poinformował, skarżąca otrzymała odpowiedź  

w przedmiotowej sprawie w dniu 9 kwietnia 2021 r.  

 Komisja skarg wniosków i petycji prowadząc postępowanie wyjaśniające ustaliła co następuje Zgodnie  

z art. 37 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

„Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić 

zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.”   
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W powyższej sprawie, nie doszło do wyłonienia dzierżawcy w trybie przetargi ani wyrażenia zgody  

na zawarcie umów za zgodą rady gminy, gdyż nie doszło do przygotowania i wynegocjowania treści 

umowy pomiędzy skarżącym, a zakładem. Wynegocjowana umowa stanowi niezbędny warunek  

do ustalenia przez organ wykonawczy okresu na jaki ma zostać zawarta umowa dzierżawy. Na podstawie 

rzeczonego projektu umowy rada gminy może wyrazić zgodę na zawarcie czas dłuższy niż 3 lata.  

Zgodnie ze statutem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku do podstawowych 

zadań jednostki należy zarządzanie targowiskiem miejskim ( §2 ust. 2 pkt 7). W zakres tych zadań wchodzi 

negocjowanie umów z dzierżawcami targowiska miejskiego. Niezałatwienie podania skarżącej o zawarcie 

nowej umowy należy traktować jako niewywiązanie się z zadań nałożonych na jednostkę,  

za co odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu budżetowego.  

Należy również wskazać, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie targowisk należy  

do zadań własnych gminy, a czynności z tego zakresu dotyczą sfery prawa cywilnego, to jednak 

bezczynność w wykonywaniu tych zadań własnych może zdaniem komisji być przedmiotem skargi. Należ 

się również odnieść do przedłożonych wyjaśnień, gdzie wskazano, iż „W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów  

w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres” 

komisja nie stwierdziła, iż w tym konkretnym przypadku można było zastosować te regulacje z zakresu 

prawa administracyjnego.  

W tym stanie faktycznym skargę należało uznać za zasadną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


