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U C H W A Ł A Nr  95/IX/19 

 

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 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)-Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Skargę z dnia 29 maja 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka  

06 maja 2019 r.) zarejestrowaną pod numerem 04910.2019 - Rada Miasta Milanówka 

uznaje w części dotyczącej zarzutu niezałatwienia wniosku w terminie za zasadną 

natomiast w pozostałej części za bezzasadną. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

Przewodnicząca  

     Rady Miasta Milanówka 
  

Janina Moława 
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Uzasadnienie 
Dotyczy skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Miast –Ogrodów z dnia 6 maja 2019 roku (data wpływu do urzędu). 

Skarżący pismem z 01 lutego 2019 roku złożył do Burmistrza Miasta Milanówka ( data wpływu 8 lutego 2019 r.) 

i w odpisie do Rady Miasta Milanówka wniosek w sprawie likwidacji utwardzonego  parkingu na terenie leśnej 

działki nr 77 przy ul. Tadeusza Kościuszki – stanowiącej własność gminy Milanówek i nasadzenie drzew  

na zdegradowanym terenie.  

Rada Miasta Milanówka uznała się za niewłaściwą w sprawie wniosku dotyczącego sposobu zarządzanie 

nieruchomością gminną i odpis wniosku skierowany do Rady przekazała do Burmistrza Miasta Milanówka przy 

piśmie z 11 lutego 2019 roku znak RM.1511.5.2019.MG. 

Pismem z 6 marca 2019 roku znak OŚZ.610.27.2019.EM skierowanym do osoby fizycznej – członka 

stowarzyszenia Sekretarz Miasta zawiadomił o odmownym załatwieniu wniosku. Podnosząc, iż kwestia 

uregulowania stanu prawnego dojazdu do nieruchomości na działce nr 77 obręb 05-07 jest w toku, mieszkańcy 

muszą mieć zapewniony dojazd do swoich posesji a parkingi mogą się znajdować na terenach leśnych. 

Skarżący  swojej skardze zarzucił Burmistrzowi Miasta Milanówka nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie 

praworządności i interesów miasta i Stowarzyszenia Na Rzecz Miast –Ogrodów.  

Zgodnie z przepisem ustawy kodeks postępowania administracyjnego art. 246  

§ 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie 

określonym w rozdziale 2 niniejszego działu. 

§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym 

w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245). 

Pierwsza cześć zarzutów skargi dotyczyła niezałatwienia  wniosku w terminie. Skarżący podniósł, że o fakcie 

rozpatrywania wniosku dowiedział się, z pisma TOM.7021.23.2019.AP skierowanego do wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Milanówka. Natomiast zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku datowane na dzień 6 marca 

2019 roku znak OŚZ.610.27.2019 skierowane do członka stowarzyszenia  otrzymał dopiero 25 kwietnia 2019 roku.  

Z analizy treści awiza na kopercie doręczania wniosku i nr listu wynika, że zawiadomienie zostało nadane 

w Urzędzie Pocztowym w Milanówku 9 kwietnia 2019 roku a więc przeszło miesiąc po ustawowym terminie 

na załatwienie wniosku. Dodatkowo z treści koperty wynika, iż zawiadomienie zostało skierowane na adres 

Stowarzyszenia Na Rzecz Miast –Ogrodów i doręczone 25 kwietnia 2019 r. w tym stanie rzeczy należy przyjąć, 

iż wniosek załatwiono z przekroczeniem terminu.  

W treści złożonych przez Burmistrza Miasta Milanówka wyjaśnień nie wynika, iż okoliczności doręczenia 

zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku były inne od tych przedłożonych przez skarżącego. Organ nie 

wyjaśnił przyczyn ponad miesięcznej zwłoki w doręczeniu zawiadomienia. Brak nadto informacji, iż wniosek 

został ujęty w rejestrze skarg i wniosków. Dodatkowo wniosek został zrealizowany na znaku niezgodnym 

z instrukcją kancelaryjną. Powyższe uchybienia naruszają dyspozycję art. 254 kpa i mogły mieć wpływ 

na niezałatwienie wniosku w terminie.  

W tym stanie rzeczy skargę na niezałatwienie wniosku w terminie należy uznać za zasadną. 

Odnosząc się do sposobu załatwienia wniosku skarżący zarzuca organowi niewłaściwy sposób załatwienia wniosku 

poprzez nieodnoszenie się do jego przedmiotu tj. kwestii urządzonego parkingu w parku im. Michała Lasockiego. 

Zdaniem skarżącego brak działań organu jest niezgodny z prawem miejscowym oraz tworzy jednostkowe 

uprzywilejowanie. Nadto bezczynność organu jest sprzeczna z zasadami ochrony środowiska miasta – ogrodu 

Milanówka i jest zaprzeczaniem przyjętej i podtrzymywanej od lat polityki miasta, w dziedzinie ochrony przyrody 

i zasobów leśnych. Dodatkowo skarżący podniósł zarzut rozpatrzenia wniosku przez osobę nieuprawnioną 

wskazując, iż wniosek był kierowany do Burmistrza Miasta Milanówka a zawiadomienie o sposobie jego 

załatwienia zostało podpisane przez Sekretarza Miasta Milanówka z upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka.  

Z poczynionych przez komisję ustaleń, w tym wyjaśnień Sekretarza Miasta oraz zapisów regulaminu 

organizacyjnego wynika, iż Sekretarz podpisując zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku umocowanie 

do działania w imieniu Burmistrza Miasta oparł na posiadanym ogólnym upoważnieniu do podpisywania wszelkiej 

korespondencji.  

Z wyjaśnień Burmistrza Miasta wynika, iż teren Parku Lasockiego stanowi bezsprzecznie urządzony park miejski. 

W parku znajdują się liczne alejki wysypane kruszywem, ławki oraz latarnie oświetleniowe. Grunt jest własnością 

Gminy Milanówek od 1994 roku. Urzędowi nie jest znana historia wyodrębnienia tej nieruchomości, zgodnie 

z przepisami Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. poz. 725) ewidencję gruntów i budynków 

prowadzą starostowie. Zaistniała jednakże sytuacja, w której działki 79 i 80 położone w obrębie 05-07 nie posiadają 

dostępu do drogi publicznej ani w formie wydzielonej drogi wewnętrznej ani w formie służebności gruntowej.  

Faktyczny dostęp do drogi publicznej jest realizowany przez właścicieli obu tych nieruchomości poprzez 

przechodzenie i przejeżdżanie przez działkę nr 77 – Park Lasockiego.  

Przywołując definicję lasu zapisaną w art. 3 ustawy o lasach ( Dz. U. 2018 poz. 2129), stwierdza się że lasem jest 

grunt: 
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1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami 

i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: 

a) przeznaczony do produkcji leśnej lub 

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo 

c) wpisany do rejestru zabytków; 

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, 

urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, 

szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. 

W dalszej części wyjaśnień Burmistrz wskazał, iż fakt istnienia we wspomnianym parku jezdni i parkingu 

o nawierzchni ziemnej ulepszonej tłuczniem nie narusza przepisów ustawy o lasach, gdyż istnienie takich obiektów 

jest dopuszczone przepisami  przywołanej powyżej ustawy o lasach.  Lokalizację i rozmiar dróg i parkingów 

leśnych określa się w tz. Uproszczonym planie urządzenia lasu. Sporządzanie tego dokumentu w przypadku gruntu 

stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego jest fakultatywne i uzależnione od istnienia woli 

prowadzenia na tym terenie gospodarki leśnej. Dla obszaru Parku Lasockiego taki dokument nie został 

sporządzony. Nie można zatem wskazać czy istniejąca faktycznie droga i domniemany nielegalny parking narusza 

w jakikolwiek sposób gospodarkę leśną. 

W aktualnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochrony 

Konserwatorskiej zatwierdzonym uchwała Rady Miasta Milanówka nr 201/LVIII/98 teren parku znajduje się 

w strefie „Z” tj. terenów zieleni miejskiej. Istnieje więc niespójność pomiędzy ustaleniami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego a Ewidencją Gruntów i Budynków. Definicja terenów zieleni zawarta w ustawie 

o ochronie przyrody ( Dz.U. 2018.1614) stanowi , że są to „tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną 

i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności 

parki, zieleńce”. Wobec tak ogólnego sformułowania nie można stwierdzić, czy istnienia dojścia, dojazdu czy też 

wreszcie rzekomego parkingu oznacza, że teren użytkowany jest niezgodnie ze swoim przeznaczeniem . Opisany 

powyżej ciąg komunikacyjny z parkingiem nie stanowią własności  prywatnej i mają charakter ogólnodostępny.  

Ustalony stan faktyczny na podstawie dokumentacji zdjęciowej przedłożonej przez skarżącego a także komisję, 

wskazuje iż ruch samochodowy na terenie parku a także parkowanie pojazdów odbywa się po utwardzonej alei 

odchodzącej prostopadle od ul. Tadeusza Kościuszki w kierunku nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ew. 

79 i 80 zakończonej dużym utwardzonym placem a także poza wyznaczony terenem, który można uznać za dojazd 

do nieruchomości. Teren „parkingu” nie jest oznaczony żadnym oznakowaniem pionowym, nie jest również 

wyznaczony w terenie fizycznymi przeszkodami. Takie sposób gospodarki nieruchomością gminną w znaczący 

sposób utrudnia ustalenie, czy parkujący pojazdami na terenie parku poruszają się w granicach dozwolonych przez 

wściela nieruchomości, czy też wykraczają poza ten teren. Podkreślić należy, iż organ wykonawczy nie przedstawił 

żadnego dokumentu, z którego wynikałby, że teren Parku Lasockiego w części został przeznaczony pod parking 

leśny.  

Wyjaśnienia zawarte w Stanowisku Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2019 r. są przekonujące 

i przedstawiają problem „nielegalnego parkingu” z różnych punktów widzenia (odwołanie do obowiązującego 

prawa). Komisja po przeanalizowaniu dokumentów i przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia) stwierdza,  

że w tym przypadku mamy do czynienia raczej z miejscem do swobodnego manewrowania przed posesjami 

(zawracanie, wykręcanie, cofanie) niż z „nielegalnym parkingiem. Pojęcie parking zdefiniowane jest 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- pkt. 25) parking – należy przez to rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju 

i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli 

takie dojazdy występują; 

- na podstawie zarządzenia nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia programu PGL LP. „Aktywne udostępnianie lasu na lata 2013-2014” , parking leśny - 

powierzchniowy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy (obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego) ze stanowiskami postojowymi dla pojazdów. Poza stanowiskami postojowymi, w tym i dla osób 

niepełnosprawnych musi posiadać infrastrukturę informacyjno-porządkową, w tym również regulamin. Może 

posiadać urządzenia obsługi ruchu turystycznego. 

Rzekomy „nielegalny parking” nie wpisuje się w żadną z powyższych definicji. W związku z powyższym  

nie możemy mówić o parkingu ale o miejscu do manewrowania przed posesjami. 

W tym stanie faktycznym skargę na sposób załatwienia wniosku 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. 

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/obiekt-rekreacyjnowypoczynkowy/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/obiekt-budowlany/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/urzadzenia-obslugi-ruchu-turystycznego/

