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UCHWAŁA Nr 194/XXI/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 2 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej wprowadzenia 

w błąd Rady 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 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 231 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

 

Skargę Pani (…) z dnia 9 lutego 2020 r. na działalność Burmistrza Miasta Milanówka 

dotyczącą wprowadzenia w błąd Rady Miasta Milanówka w sprawie sprostowania danych 

w ewidencji gruntów i budynków uznaje się 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 

Do Rady Miasta Milanówka za pośrednictwem platformy e-puap wpłynęła skarga z 9 lutego 

2020 r. na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca wprowadzenia w błąd Rady 

Miasta Milanówka w sprawie sprostowania danych w ewidencji gruntów i budynków. 

Przedmiotem skargi jest treść pisma Burmistrza Miasta Milanówka z 12 grudnia 2019 r. znak 

GN.1510.3.2019.PO w sprawie przesłanych do Rady Miasta Milanówka wyjaśnień 

stanowiących odpowiedź na pytanie złożone do treści skargi.  

Skarżąca zarzuca burmistrzowi Miasta Milanówka uznawanie za niewiarygodne kopii 

dokumentów przesłanych przez Skarżącą za pośrednictwem platformy epuap potwierdzających 

w jej opinii stan prawny i faktyczny nieruchomości położonej w Milanówku stanowiącej 

działkę 1/15 obręb 05-17. Złożenie rzekomo nieprawdziwego oświadczenia w zakresie 

nieposiadania dokumentów pozwalających na ujawnienie aktualnych wścieli działki 1/15 obręb 

05-17 w Ewidencji Gruntów i Budynków i w związku z tym niepodejmowanie przez niego 

działań w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości. 

Burmistrz Miasta Milanówka wyjaśnił, iż dokumenty stwierdzające w przekonaniu Skarżącej, 

prawdziwy stan prawny działki 1/15 obręb 05-17 nie zostały udostępnione Burmistrzowi 

w oryginale, ni e mają więc waloru dowodowego. Abstrahując od tego nie dotyczą również 

nabycia praw przez Gminę Milanówek, a w stosunku do takich dokumentów w piśmie 

GN.1510.3.2019.PO z dnia 2019 r. użyte zostało sformułowanie „Burmistrz nie znajduje się 

w posiadaniu takich dokumentów”. 

 Niezależnie od powyższego wskazać należy że dz. nr ew. 1/15 obr. 05-17 zlokalizowana jest 

pod droga publiczną – ul. Krasińskiego w Milanówku. 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.). 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 będzie miała znaczenie dla Wojewody Mazowieckiego podczas prowadzenia 

postępowania administracyjnego w zakresie np. ustalenia prawidłowego kręgu stron 

postępowania.  

Nadto z przesłanych wyjaśnień wynika, iż wobec ograniczeń kadrowych i finansowych Urzędu 

Miasta Milanówka regulacja własności gruntów zajętych pod pas drogowy ul. Krasińskiego nie 

stanowi priorytetu działań Burmistrza. Obecnie procedowane są postępowania mające związek 

z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Milanówek.  

W tym stanie faktycznym uznaje się wyjaśnienia Burmistrza Miasta Milanówka za spójne 

i 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. 


