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Rady Miasta Milanówka
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 231 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096)-Rada Miasta Milanówka
uchwala, co następuje:
§ 1.

skargę Pani(…) z dnia 29.09.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.09.2019 r.
zarejestrowana pod numerem 10753.2019) na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca
odmowy sprostowania danych w ewidencji gruntów i budynków uznaje skargę za bezzasadną oraz
wskazuje, iż w pozostałym zakresie organem właściwym jest Starosta Powiatu Grodziskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
Do Rady Miasta Milanówka za pośrednictwem platformy e-puap wpłynęła skarga na
działanie Burmistrza Miasta Milanówka skarga Pani(…) z dnia 29.09.2019 r. (data wpływu
do Urzędu Miasta dnia 29.09.2019 r. zarejestrowana pod numerem 10753.2019)
na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca prowadzonej korespondencji znak
sprawy GN.680.58.2019.PO;
Przedmiotem skargi jest treść pisma Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.09.2019 r. znak
GN.680.58.2019.PO. w sprawie usunięcia z ewidencji gruntów i budynków rzekomego
oczywistego błędu polegającego na „przypisaniu do działki 1/15 obr. 05-17 informacji, iż jej
właścicielami są Maria i Tomasz Łebkowscy oraz , że działka stanowi część dawnej parceli
275 a”.
Wskazać należy że dz. nr ew. 1/15 obr. 05-17 zlokalizowana jest pod droga publiczną – ul.
Krasińskiego w Milanówku i zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Burmistrza
Miasta Milanówka nie stanowi własności Skarżącej. Rzeczona działka jest typowana do
złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998
r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr
133, poz. 872 ze zm.) W ocenie Burmistrza Miasta Milanówka do czasu przystąpienia do
regulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości nie zachodzi żadna potrzeba
dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków w zakresie przypisanych właścicieli. Z
treści przesłanych wyjaśnień wynika, iż Burmistrz miasta zakłada, że działka nr ew. 1/15 obr.
05-17 stanowi nieudokumentowaną własność gminy Milanówek, a co za tym idzie to
informacja o byłym właścicielu w ewidencji gruntów i budynków jest bez znaczenia- będzie
miała ona znaczenie dla Wojewody Mazowieckiego podczas prowadzenia postępowania
administracyjnego w zakresie np. ustalenia prawidłowego kręgu stron postępowania.
Z dodatkowych wyjaśnień wynika, iż Burmistrz Miasta Milanówka w swoich działaniach
wykorzystuje prowadzony przez starostę rejestr publiczny Ewidencji Gruntów Budynków.
Burmistrz nie znajduje się w posiadaniu dokumentów pozwalających mu na kwestionowanie
ujawnionych w niej zapisów.
Zmiana w Ewidencji Gruntów i Budynków może być dokonana w formie decyzji bądź w
drodze czynności materialno-technicznej. Podstawą prawną będzie tu przepis art. 23 ust. 2b
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Skoro organem prowadzącym ewidencję jest
starosta to Skarżący winien kierować skargi dotyczące treści Ewidencji Gruntów i Budynków
do Starosty Powiatu Grodziskiego. Wyjaśnienia w tym zakresie należy uznać za
wyczerpujące.
Wobec powyższego z przyczyn wskazanych powyżej skargę na działanie Burmistrza Miasta
Milanówka należy uznać za bezzasadną.

Pouczenie: Zgodnie z art.239 §1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę
bez wskazania nowych okoliczności -organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -bez zawiadamiania skarżącego.
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