
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzone ustalenie granic w m. Głuszyna

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 
1309, 1696) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi mieszkanki Głuszyny na przeprowadzone ustalenie granic i po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do 
przesłania Skarżącej odpowiedzi na skargę wraz z odpisem niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia....................2019 r.

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzone ustalenie granic w m. Głuszyna

W dniu 14 sierpnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkanki 
Głuszyny na przeprowadzone ustalenie granic działki nr 259 z działką nr 330, będącą drogą gminną, 
w miejscowości Głuszyna. Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania 
zarzutów w niej zawartych.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 20 września 2019 r. po zapoznaniu się z treścią skargi 
oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Romana Kani i geodety 
Jerzego Gajdy stwierdziła, co następuje.

Czynności ustalenia granic między działkami 259 i 330 w miejscowości Głuszyna zostały oparte na punkcie 
granicznym, będącym punktem wspólnym działek 259, 330 i 258/2, który został wznowiony z dokumentów 
z podziału działki z roku 1983, wykonanego przez geodetę Kazimierza Witczaka i na nim została oparta ustalana 
granica. Biorąc pod uwagę, że w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie brak 
jest archiwalnych dokumentów na granicę pomiędzy działkami 259 i 330, ustalenie granicy dokonano zgodnie 
z obowiązującym prawem na podstawie zgodnych wskazań stron. Ustalona granica przecina istniejący żywopłot, 
gdzie część żywopłotu od zachodniej strony działki 259 pozostaje w drodze 330. Obecnie działka 259 użytkowana 
jest jako grunt orny, a istniejący żywopłot stanowi naturalną osłonę użytkowanego gruntu.

Ponadto członkowie Komisji zauważyli, że Skarżąca nie jest stroną w sprawie i dlatego nie była informowana 
o procedurze ustalenia granic drogi.

Mając powyższe na uwadze Komisja uznała skargę za nieuzasadnioną.

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji

2. Maria Teodorczyk – członek

3. Karol Kubicki – członek

4. Katarzyna Paradowska – członek

5. Janusz Czubkowski – członek

6. Mieczysław Krzyżewski – członek

7. Wojciech Próchnicki – członek
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Uzasadnienie

W dniu 14 sierpnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkanki Głuszyny na
przeprowadzone ustalenie granic.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 20 września 2019 r. rozpatrzyła skargę, a swoje
stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszego projektu uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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