
 

 

U C H W A Ł A   Nr  219/XXVI/16 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 17 listopada 2016 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Skargę z dnia 13 czerwca 2016 r. przekazaną przy piśmie Wydziału Skarbu Państwa  

i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r. 

(data wpływu do Urzędu Miasta 27 czerwca 2016 r. - zarejestrowaną pod numerem 4649/2016)  

– Rada Miasta Milanówka uznaje za bezzasadną. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

        Przewodnicząca  

             Rady Miasta Milanówka 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Dotyczy skargi z dnia 13 czerwca 2016 r. przekazaną przy piśmie Wydziału Skarbu Państwa  

i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r.  

w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta Milanówka. 
 

Skarżący wnosi do Wojewody Mazowieckiego o: 

„I. przerwanie tej rażącej hucpy UM Milanówek w rozpatrywaniu skarg na działalność Burmistrza,  

a kładącej się wielkim cieniem blamażu na Rzeczpospolitej Polskiej. 

II. Stosowne pouczenie Organu I instancji wytykające mu błędy prawne powstałe przy rozpatrywaniu 

przez wiele, kilkanaście lat omawianej sprawy, z jednoczesnym dokonaniem oględzin omawianego terenu 

wg. Stosowania art. 85 § 1 ustawy Kpa w zw. z moim żądaniem przeprowadzenia dowodu wg art. 78 § 1 

Kpa. 

III. stosowne ukaranie winnych, przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.”. 

 

Z pisma skarżącego skierowanego do Wojewody Mazowieckiego a następnie przesłanego  

do Rady Miasta Milanówka celem jego rozpatrzenia, jak również z poprzedniej obszernej korespondencji 

wynika, iż powyższe wnioski dotyczą dwóch aspektów: 

 usunięcia parkanu zawalidrogi posesji dz. ew. 77 z ulicy Bocianiej dz. ew. 41/2 w obrębie 06-14  

w Milanówku; 

 swobodnego ogólnodostępnego skomunikowania nieruchomości należącej między innymi do skarżącego 

tj. dz. 72 obr. 06-14 z siecią dróg publicznych poprzez ul. Nadarzyńską. 

Ponadto w treści pisma zostało zawarte pytanie dotyczące wady decyzji nr 1146/DG/13 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 26.09.2013 r. znak SPN.VI.7533.482.2013.KM. 

W związku z powyższym istota skargi dotyczy bezczynności Burmistrza w dążeniu do nakazania 

właścicielowi działki ew. nr 77, przez Gminę Milanówek jako zarządcy i właściciela drogi, usunięcia 

legalnie postawionego w roku 1977 ogrodzenia ww. działki, a następnie wykonania przez Gminę 

kosztownej inwestycji, polegającej na skolektorowaniu rowu Grudowskiego i wybudowaniu ciągu pieszo-

jezdnego  

na części działki 41/2 obręb 06-14, na odcinku od ulicy Nadarzyńskiej do składu budowlanego. 

Sprawa dot. usunięcia ogrodzenia działki nr ew. 77 w Milanówku była przedmiotem procedowania 

zarówno przez organ nadzoru budowlanego - w trybie ustawy Prawo budowlane, jak i burmistrza  

na gruncie ustawy o drogach publicznych. PINB w Grodzisku Mazowieckim decyzją Nr 1019/04 z dnia 

17.11.2004 r. umorzył postępowanie dotyczące budowy omawianego ogrodzenia, uzasadniając to jego 

legalnością. Sprawa została zatem, na gruncie przepisów Prawa budowlanego, ostatecznie zakończona 

decyzją administracyjną. Organ nadzoru budowlanego nie uznał Skarżącego za stronę postępowania.  

Na wniosek Skarżącego Burmistrz wszczął postępowanie administracyjne w trybie ustawy  

o drogach publicznych, a następnie wydał decyzję Nr 17/09 z dnia 25.06.2009 r., którą umorzono 

postępowanie administracyjne. W uzasadnieniu wskazano na brak podstaw do wydania nakazu w trybie 

ustawy o drogach publicznych z uwagi na fakt późniejszego, niż wykonanie ogrodzenia, zaliczenia  

ul. Bocianiej do kategorii dróg gminnych oraz brak legitymacji procesowej, czyli interesu prawnego  

u Wnioskodawcy. W omawianej sprawie SKO decyzją z dnia 14.10.2009 r. utrzymało w mocy decyzję 

Burmistrza.  

W dniu 16.02.2015 r. skarżący po raz kolejny zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji usunięcia 

ogrodzenia działki nr ew. 77. Postanowieniem z dnia 16.04.2015 r. odmówiono wszczęcia postępowania  

ze względu na brak po stronie wnioskodawcy istnienia interesu prawnego. Postanowienie to zostało 

utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Ponownie w dniu  

19.11.2015 r. skarżący zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji usunięcia ogrodzenia działki nr ew. 77,  

w dniu 14.12.2015 r. Burmistrz Miasta Milanówka wydał ponownie postanowienie o powyższym 

uzasadnieniu tj. odmowa wszczęcia postępowania. 

Podnoszenie zarzutu o bezczynności organu jest w powyższej sprawie nieuprawnione, jest  

to bowiem polemika z rozstrzygnięciem organu, prowadzona bez podstawy prawnej i z pominięciem 

faktów. 

Powyższa kwestia była już rozpatrywana kilkakrotnie przez Radę Miasta Milanówka i w jej 

konsekwencji podjęto co najmniej dwie uchwały uznające skargi za bezzasadne (uchwała nr 40/VI/11  

z dnia 07.04.2011 r. oraz uchwała nr 260/XXIV/13 z dnia 26.02.2013 r.) oraz uchwałę zwracającą skargę  

ze wskazaniem wnioskodawcy właściwego organu (uchwała nr 78/XII/15 z dnia 17.09.2015 r.). Skarga 

poprzedzająca uchwałę nr 78/XII/15 z dnia 17.09.2015 r. w zakresie żądanych działań była analogiczna  

z aktualnie rozpatrywaną skargą.  

Drugi aspekt dotyczy zapewnienia swobodnego ogólnodostępnego skomunikowania działki  

72 obr. 06-14 z siecią dróg publicznych poprzez ul. Nadarzyńską i sprowadza się do wykonania przez 



Gminę Milanówek skolektorowania rowu Grudowskiego i wybudowaniu ciągu pieszo-jezdnego na części 

działki 41/2 obręb 06-14, na odcinku od ulicy Nadarzyńskiej do składu budowlanego. 

W dniu 30.09.2010 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Milanówka nr 27CP/10 o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 29/2, 41/1, 70, 79/1 obr. 06-14 przy ul. Nadarzyńskiej  

i Bocianiej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ciągu pieszo-jezdnego  

i skolektorowaniu istniejącego rowu Grudowskiego, a w dniu 13.12.2010 r. została wydana decyzja  

nr 36CP/10 dla inwestycji polegającej na przebudowie Rowu Grudowskiego na odcinku od ul. Królewskiej 

do ul. Bocianiej na działkach ew. nr 29/1, 29/2, 69/2, 100, 1/3 i 41/2 w obrębie 06-14. Przebudowa już 

istniejącego Rowu Grudowskiego, polegająca na wymianie rur kolektorowych ze średnicy 600 na 800 oraz 

wzmocnieniu skarpy płytkami Eko, na odcinku 20 metrów, została zrealizowana na podstawie ostatecznej 

decyzji 36CP/10. 

W świetle zgromadzonych materiałów jak również przeprowadzonej w lipcu 2015 r. wizji w terenie 

jasno wynika, że działka ew. nr 72 (współwłasność skarżącego) nigdy nie miała zapewnionego dostępu, 

poprzez ulicę Bocianią, do ulicy Nadarzyńskiej (a czego się aktualnie domaga skarżący), jak również nie 

ulega wątpliwości, że ww. nieruchomość zawsze miała zapewniony dostęp do drogi publicznej - ulicy 

Bocianiej. Powyższa sytuacja przedstawia się niezmiennie od kilkudziesięciu lat zaś skolektorowanie rowu 

i wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego może zapewnić bardziej dogodny dostęp do ulicy Nadarzyńskiej 

wyłącznie nieruchomości skarżącego. 

 Zarzut bezczynności organu w tej materii również jest bezpodstawny. Sprawa utrzymania czy 

modernizacji obiektów drogowych leży w wyłącznej kompetencji właściciela/zarządcy obiektu.  

Ze względu na dokonywanie inwestycji gminnych w sposób gospodarny, celowy i rzetelny, nie można 

nadać priorytetu inwestycji zapewniającej bardziej dogodny dojazd do jednej nieruchomości, która już ten 

dojazd posiada. Subiektywne oceny Skarżącego wskazujące na jego niezadowolenie z braku zaspokojenia 

jego roszczeń, wobec braku ich oparcia w przepisach, nie mają wpływu na rozpatrzenie skargi. 

Podsumowując wskazuję, że postulaty/wnioski sformułowane w piśmie skarżącego (uznanym jako 

skarga) były kierowane do Wojewody Mazowieckiego, w związku z powyższym trudno odnieść się 

Organowi I instancji do pierwszych dwóch punktów („I. przerwanie tej rażącej hucpy UM Milanówek  

w rozpatrywaniu skarg na działalność Burmistrza, a kładącej się wielkim cieniem blamażu  

na Rzeczpospolitej Polskiej. II. Stosowne pouczenie Organu I instancji wytykające mu błędy prawne 

powstałe przy rozpatrywaniu przez wiele, kilkanaście lat omawianej sprawy, z jednoczesnym dokonaniem 

oględzin omawianego terenu wg Stosowania art. 85.§ 1 ustawy Kpa. w zw. z moim żądaniem 

przeprowadzenia dowodu wg art. 78 § 1 Kpa.”) jak również zakwalifikować je jako skarga. Odnosząc się  

do wniosku z punktu III należy podnieść, że obecny stan faktyczny ulicy Bocianiej nie jest wynikiem 

celowego lub niecelowego działania Urzędu, a brak inicjatywy w zakresie realizacji inwestycji zgodnej  

z postulatem skarżącego trudno zakwalifikować jako błąd wobec którego można by wyciągnąć 

konsekwencję (a tym bardziej personalne). Ponadto tutejszy Urząd nie znalazł przepisów prawa  

na podstawie których można by ukarać osoby odpowiedzialne za istniejący, od kilkudziesięciu lat, opisany 

stan rzeczy, jak również za nie wykonanie na życzenie wnioskodawcy bardzo kosztownej opisanej powyżej 

inwestycji skolektorowania rowu Grudowskiego i wybudowania ciągu pieszo-jezdnego. Wobec opisanego 

powyżej istniejącego stanu faktycznego, powyższego skarga pozostaje bezzasadna. 

Poruszany w piśmie temat wady decyzji odnosi się do decyzji nr 1146/DG/13 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 26.09.2013 r. znak SPN.VI.7533.482.2013.KM, stwierdzającej nabycie przez 

Gminę Milanówek z mocy prawa tj. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), własności nieruchomości 

zajętej pod część ulicy Bocianiej, oznaczonej jako działka ew. nr 41/2 obr. 06-14 o pow. 1883 m2.  

Z konstrukcji ww. przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą nabyć jedynie grunty 

zajęte pod drogi publiczne. W związku z tym Gmina Milanówek nie mogła nabyć części działki 41/2  

(na odcinku pomiędzy ulicą Nadarzyńską a działką 72) zajętej przez rów melioracyjny - fragment Rowu 

Grudowskiego (ten fragment ulicy Bocianiej nigdy nie był przejezdny), jak również nie mogła nabyć 

fragmentu dz. 41/2 znajdującego się w ogrodzeniu działki 77. Powstały problem może być w chwili 

obecnej rozwiązany jedynie rozstrzygnięciem nadzorczym. 
 

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Milanówka uznaje skargę za bezzasadną.  
 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1k.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.  


