
UCHWAŁA NR LIII/752/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie 
art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna 
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych 

osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność 
wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez panią ███████* oraz pana ███████* na Prezydenta Miasta 
Kalisza stwierdza się, że skarga jest bezzasadna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady 
Miasta. 
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Uzasadnienie 
 

Dnia 14 lutego 2022 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pani ███████* oraz pana 
███████* na Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie zajęcia przez Miasto Kalisz środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych skarżących z tytułu opłaty planistycznej. 

W toku procedowania sprawy, powołano Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Kalisza, który zapoznał się z korespondencją skarżących, decyzjami administracyjnymi wydanymi w tej 
sprawie, skierował pytania do Prezydenta Miasta, spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta – Wydziału 
Geodezji i Kartografii oraz z reprezentantem skarżących.  

Po przeanalizowaniu zadanych przez skarżących pytań oraz uzyskanych odpowiedzi, Zespół 
stwierdza, że skarga jest bezzasadna.  

W zakresie postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego przez Referat Egzekucji Podatków i 
Opłat Wydziału Finansowego skarga również jest bezzasadna. Zespół sprawdził czy w zakresie 
prowadzenia egzekucji zachowano urzędowe terminy oraz procedury i w tym zakresie nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości. Postępowania egzekucyjne były prowadzone w okresie, w którym decyzja 
Prezydenta Miasta Kalisza WGK.6725.01.0003.2020 z dnia 08.08.2020r dotycząca ustalenia wysokości 
opłaty planistycznej funkcjonowała w obrocie prawnym. Do dnia 18.08.2021r., w którym nastąpiło 
zajęcie aktywów pieniężnych skarżących, nie wpłynęła żadna informacja ostatecznie ograniczająca lub 
wycofująca tytuły wykonawcze.   

Wojewódzki Sąd Administracyjny - po rozpatrzeniu skarg stron - uchylił decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego z dnia 26.10.2020 nr SKO-4212/28/20 podtrzymującą ww. decyzję Prezydenta 
nr WGK.6725.01.0003.2020, jednakże pomimo wniosku stron, nie uchylił przedmiotowej decyzji I 
instancji. Decyzja administracyjna Prezydenta Miasta Kalisza, ustalająca wysokość opłaty planistycznej, 
wciąż pozostawała w obrocie prawnym.  

Odpisy prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 07 
lipca 2021r. wpłynęły do Urzędu Miasta Kalisza dnia 15.10.2021r.  

SKO uchyliło przedmiotową decyzję Prezydenta nr WGK.6725.01.0003.2020 dopiero 
23.12.2021r. argumentując to niewłaściwą datą sporządzenia operatu szacunkowego.  

Zespół stoi na stanowisku, że sprawniejsze procedowanie sprawy być może doprowadziłoby do 
wstrzymania lub ograniczenia wykonalności egzekucji  jednakże tak się nie stało i w myśl zapisów prawa 
nie można mówić tutaj o naruszeniu przepisów.  

W zakresie braku zwrotu zajętych środków pieniężnych na konta skarżących Zespół nie znalazł 
żadnych argumentów kwestionujących interpretację prawną jaką przyjął Urząd. Wynika to ze 
skomplikowanych, w tym zakresie, zapisów prawnych. Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r. poz. 503) nie określają sposobu i zasad 
zwrotu opłat planistycznych. Należność z tytułu opłaty planistycznej nie jest podatkiem. Zgodnie z art. 60 
pkt 7 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27.08.009r. opłata planistyczna stanowi dochód własny 
gminy (niepodatkowa należność budżetu jednostki samorządowej). Dla przedmiotowych należności, 
zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych stosuje się przepisy ordynacji podatkowej dot. nadpłaty. 
Do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 niepodatkowe należności budżetowe o 
charakterze publicznoprawnym, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 
oraz z 2021 r. poz. 54) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72). 

Zgodnie z zapisami art. 77 ordynacji podatkowej, w przypadku uchylenia lub stwierdzenia 
nieważności decyzji, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania nowej decyzji przy 
czym organ stanowiący ma trzy miesiące na wydanie nowej decyzji i ten termin został zachowany. Nowa 
decyzja Prezydenta Miasta Kalisza nr WGK.6725.01.0003.2020 ustaliła wysokość opłaty planistycznej na 
tym samym poziomie, co nie generowało już żadnej ustawowej nadpłaty. W związku z powyższym, 
również w tym punkcie Zespół był zobowiązany uznać skargę za bezzasadną.  

Mając powyższe na uwadze, stwierdza się, iż skarga na Prezydenta Miasta Kalisza jest bezzasadna.   
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Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 tej ustawy jest 
rada gminy. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

Przewodnicząca  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miasta Kalisza  
/.../  

Barbara Oliwiecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady 
Miasta. 
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