
UCHWAŁA NR LXVII/370/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 17 października 2022 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Świebodzicach przed 
sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr 

LVIII/337/2022 Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 34, art. 35 § 1 i art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Świebodzicach udziela pełnomocnictwa radcy prawnemu Krzysztofowi Swadźba 
(nr wpisu KT 2824), do reprezentowania Rady Miejskiej w Świebodzicach w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr LVIII/337/2022 Rady 
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla 71 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, 
w tym do podejmowania w jej zastępstwie wszystkich czynności związanych z tą sprawą. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Świebodzicach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/370/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 17 października 2022 r. 

W dniu 19 września 2022 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Świebodzicach skarga Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 15 września 2022 r. na uchwałę nr LVIII/337/2022 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
polegającej na budowie osiedla 71 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. 

Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi, w postępowaniu w sprawie sądowo administracyjnej stronami są skarżący oraz 
organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem 
skargi. Zgodnie z art. 34 tej ustawy, strony mogą być reprezentowane przed sądem administracyjnym 
przez pełnomocników. Zachodzi zatem potrzeba udzielenia pełnomocnictwa zawodowemu 
pełnomocnikowi, który będzie reprezentował Radę Miejską w Świebodzicach przed sądami 
administracyjnymi w sprawie z opisanej na wstępie skargi Organu nadzoru. 

We wskazanej powyżej skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu skarżący w większości ponawia i rozwija argumenty, które Rada rozpatrywała przed 
podjęciem uchwały nr LVIII/337/2022 z dnia 14 marca 2022 r., uznając je w konsekwencji za 
nieusprawiedliwione. 

Brak jest podstaw do zmiany stanowiska Rady Miejskiej w Świebodzicach, tym samym zasadne jest 
wnioskowanie do sądu administracyjnego o oddalenie wniesionej skargi. 
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