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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca 
ulicy Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372, 
1834) oraz art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735, 1491, 2052) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkańca ulicy Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie 
i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje skargę za zasadną. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2021 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca ulicy Władysława Stanisława Reymonta  
w Namysłowie 

W dniu 20 października 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wpłynęła skarga na opieszałość działań 
w sprawie nieusunięcia reklam w oparciu o Uchwałę nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie 
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 
wysłuchała wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. 

Członkowie Komisji przypomnieli, że 6 lipca br. wpłynął wniosek o podjęcie czynności w celu uprzątnięcia 
reklam z ogrodzenia Parku im. Mikołaja Kopernika w Namysłowie. Komisja Skarg rozpatrzyła wtedy pismo, 
a Rada Miejska podjęła w tej sprawie Uchwałę nr 438/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lipca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa o podjęcie działań dotyczących usunięcia reklam 
z ogrodzenia Parku im. Mikołaja Kopernika w Namysłowie. Członkowie Komisji przyznali, że reklamy zostały 
ściągnięte z ogrodzenia parku, jednak od jakiegoś czasu ponownie są tam umieszczane. 

Członkowie Komisji zostali poinformowani, że w dniu 17 listopada 2021 r. do Namysłowskiego Ośrodka 
Kultury zostało wystosowane pismo z prośbą o usunięcie reklam z ogrodzenia Parku im. Kopernika, z uwagi na ich 
lokalizację niezgodną z zapisami ww. uchwały. 

W piśmie pouczono, że uchwała nie dotyczy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych związanych 
z imprezami masowymi oraz innymi imprezami i wydarzeniami organizowanymi na obszarze Gminy Namysłów. 
Ponadto poinformowano, że w przypadku nieusunięcia reklam zostanie naliczona kara pieniężna. 

Członkowie Komisji jednogłośnie, 3 głosami „za”, uznali skargę za zasadną i postanowili zobowiązać NOK do 
usunięcia reklam z ogrodzenia Parku im. Kopernika w Namysłowie oraz do przestrzegania obowiązujących 
przepisów w tym zakresie. 

    

1.  Karol Kubicki – Przewodniczący Komisji -   …………………. ………... 

2.  Maria Teodorczyk – członek -     ……………………………. 

3.  Katarzyna Paradowska – członek -    ……………………………. 

4.  Wojciech Kowalczyk – członek -    nieobecny 
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Uzasadnienie 

W dniu 20 października 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga na opieszałość działań 
w sprawie nieusunięcia reklam w oparciu o Uchwałę nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie 
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2021 r. rozpatrzyła skargę, a swoje 
stanowisko przedstawiła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszego projektu uchwały. 

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
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