
Projekt

z dnia  20 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 
142 poz. 1591 ze zm.) oraz art 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeksu postepowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co 
nastepuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pani ................... z dnia 9 czerwca 2012r. na działaloność Burmistrza 
Mszczonowa w związku z zarzutem zawłaszczenia przez Państwa ................ części działki nr ew 17 o szer. 2,0m 
we wsi Pieńki Strzyże będacej własnością gminy 

§ 2. Zobowiazuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Skarga właścicielki działek nr ew. 18/1 i 18/2  położonych we wsi Pieńki Strzyże w sprawie zawłaszczenia 
przez właściciela działek nr ew. 19/1, i 19/2 fragmentu drogi o nr ew.17 położonej we wsi Pieńki Strzyże jest 
nieuzasadniona. Działka nr ew. 17 szerokości 2,0 m jest pasem gruntu , którego właścicielem jest Gmina 
Mszczonów, który służy komunikacji do działek niej przyległych. Działka ta nie jest drogą publiczną 
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Nie posiada ona odpowiednich parametrów aby w przyszłości być 
drogą gminną. Skarżąca będąc właścicielką działek 18/1 i 18/2 ma dostęp do drogi publicznej kategorii gminnej 
o nr 470125W ul. Granicznej. Z działki nr ew. 17, która ma dostęp do drogi publicznej za siedliskiem na działce 
nr ew. 12 ( będącym własnością skarżącej) do lat  nikt nie korzystał,  pas ten zarósł trawą i chwastami. Podobny 
jest stan działek rolnych nr ew. 18/1 i 18/2, będących własnością skarżącej, które od lat nie jest użytkowana 
i nie jest to spowodowane brakiem dostępu do drogi gminnej. Właściciel działki nr ew. 19/1 i 19/2 wykonał 
wydzielenie pasa drogi w terenie zgodnie z ustaleniami z Gminą – pismo RG.7234.5.1.2012 z dnia 38.03.2012 
jako odpowiedź na podanie z dnia 20.03.2012r.  Procedura polegająca na zamianie przebiegu pasa drogi nr ew. 
17 w obrębie działek 19/1 i 19/2 jest w trakcie realizacji. 

Od dnia 07.05.2012r objazd zamienny w obrębie  działki nr ew. 19/2 został udostępniony. Wg informacji 
uzyskanych od właściciela działek nr ew. 19/1 i 19/2 od tego czasu żaden pojazd mechaniczny nie przejechał tą 
drogą. Właściciel działki sąsiedniej o nr ew. 92/2 posiadający działki przyległe poinformował nas, że nie 
korzystał i nie będzie korzystał z działki nr ew. 17 gdyż ma wydzielone w obrębie swojej własności ciągi 
komunikacyjne, służące obsłudze jego działek. 
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