
            

 

U C H W A Ł A   Nr   372/XXXI/13 

 

Rady   Miasta   Milanówka  

 

 z dnia  24 października  2013 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 (tekst 

jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu skargi na Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 14.05.2013 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 14.05.2013 r.) pod 

numerem 3154/3108/2013 - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Skargę z dnia 14.05.2013 r. (data wpływu do Urzędu Miasta z dnia 14.05.2013 r.) pod numerem 

3154/3108/2013 - 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 

 

                 mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E    
Wszelkie podziały nieruchomości, na terenie podległym kompetencjom Burmistrza Milanówka, dokonywane 

są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Kwestie podziału nieruchomości regulują kompleksowo dwa akty 

prawne, tj. obowiązujący na danym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz ustawa z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).  

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Milanówka nr 201/LVIII/98 z dnia 16.06.1998r. (Dz. Urz. Nr 69 z dnia 

28.10.1998 r. poz. 300) stanowią podstawę do prowadzenia między innymi procedury podziałowej z wyjątkiem 

podziałów procedowanych w oparciu o przepisy art. 95 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Odnosząc się do zarzutów pisma Skarżącego z dnia 18.06.2013 r. stwierdzam, iż brak jest ich merytorycznego 

uzasadnienia. Podnoszone motywy są wyłącznie własną interpretacją przepisów dokonaną przez Skarżącego. 

Interpretacja ta nie uwzględnia, w ocenie tutejszego organu, wszystkich reguł prawniczej wykładni przepisów prawa. 

Ponadto stanowisko takie podważa fundamentalną zasadę tworzenia prawa, a mianowicie zasadę racjonalności 

ustawodawcy, w świetle której Prawodawca świadomie tworzy normy prawa, w określony sposób regulujące kolizje 

pomiędzy normami różnych gałęzi prawa.  

Podział nieruchomości może nastąpić, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu 

niezależnie od decyzji o warunkach zabudowyi zagospodarowania terenu w przypadkach wymienionych w art. 95 

u.g.n.:”Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu: 

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi  

na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, 

wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania  

z tych budynków; 

2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza  

w dobrej wierze; 

3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa; 

4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw; 

5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub 

samorządowych; 

6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej; 

6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 

6b) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; 

6c) (22) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych; 

7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego; 

8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.” 

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreśla się, że podział w oparciu o w/w przepis 

następuje niejako wbrew ustaleniom planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Cele podziału 

wymienione w art. 95 u.g.n. wskazują ściśle określone kryteria podziału nieruchomości. Kryteria te zostały 

sformułowane na podstawie przepisów dotyczących tych celów i nie można do tych podziałów stosować kryteriów 

planistycznych określonych w planie miejscowym. Zdaniem Skarżącego „art. 95 dopuszcza możliwość podziału, ale 

nie nakazuje”, jednakże po spełnieniu kryteriów wymienionych w art. 95 u.g.n. organ zatwierdzający podział 

nieruchomości, nie ma podstaw prawnych by odmówić wydania decyzji podziałowej. Wyrażenia „organ może” nie 

należy rozpatrywać w oderwaniu od katalogu spraw wskazanych w omawianym przepisie i nie należy rozumieć jako 

możliwość dowolnego działania organu.  

Weryfikacja trybu wydawania decyzji, a zatem ich prawidłowości czy też legalności odbywać się może 

jedynie na zasadach i w trybach określonych w Kodeksie, przez osoby do tego legitymowane. Instytucja skargi 

obywatelskiej nie może być instrumentem służącym do rozstrzygania partykularnych interesów, w oderwaniu  

od przepisów prawa. 

Brak konkretnych zarzutów uniemożliwia zajęcie innego stanowiska odnośnie dokonywanych poddziałów. 

Mając na uwadze powyższe, przedmiotową skargę należy uznać 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. 


