
Projekt 
 
z dnia  19 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Hrubieszowa za bezzasadną 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wniesioną przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Michałówka” do Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 5 listopada 2020 r. skargę na działalność Burmistrza Miasta uznaje się za 
bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B1436CC8-EC55-4D99-A8AF-73D2DFA1A4E2. projekt Strona 1



UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2020 r. do Rady Miejskiej w Hrubieszowie wpłynęła skarga Spółki dla

Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Michałówka” na działalność Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, po otrzymaniu skargi, stosownie do postanowień

Działu IV Rozdział 3. Komisja skarg wniosków i petycji Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów,

stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31

października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj.

Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683) pismem z dnia 5 listopada 2020 r. przekazał skargę

Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z

dokumentacją i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stosownie do postanowień § 63 ust. 3

Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów, ustaliła co następuje.

Będące przedmiotem skargi decyzje Burmistrza Miasta Hrubieszowa: WNP.6831.5.2020.SB z dnia

9 marca 2020 roku zatwierdzająca podział nieruchomości gruntowych, położonych w Hrubieszowie przy ul.

Michałówka, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Hrubieszów –

Miasto obręb Podgórze na arkuszu mapy ewidencyjnej 28 jako działka numer 1315/1 o pow. 0,5688 ha i

1316/1 o pow. 0,6243 ha na następujące działki: nr 1315/3 – przeznaczona pod poszerzenie ul.

Michałówka, nr 1315/4, nr 1315/5, nr 1315/6, nr 1315/7, nr 1315/8 - przeznaczona pod drogę wewnętrzną,

WNP.6831.8.2020.SB z dnia 5 maja 2020 roku zatwierdzająca podział nieruchomości gruntowej, położonej

w Hrubieszowie przy ul. Michałówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jednostki

ewidencyjnej Hrubieszów – Miasto obręb Podgórze na arkuszu mapy ewidencyjnej 27 numerem 1308 o

pow. 2,4101 ha, powstałej z połączenia działek nr 1291 o pow. 2,0977 ha i 1292 o pow. 0,3124 ha na

następujące działki: nr 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, 1308/9, 1308/10, 1308/11,

1308/13, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/17, 1308/18, 1308/19, 1308/20, 1308/21 i 1308/22 –

przeznaczone pod zabudowę, nr 1308/1 - pod drogę publiczną obejmującą odcinek ul. Michałówka

planowany jako droga gminna oraz nr 1308/12 przeznaczoną pod drogę wewnętrzną oraz

WNP.6831.9.2020.SB z dnia 27 maja 2020 roku zatwierdzająca podział nieruchomości gruntowej położonej

w Hrubieszowie przy ul. Michałówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jednostki

ewidencyjnej Hrubieszów – Miasto obręb Podgórze na arkuszu mapy ewidencyjnej 27 numerem 1256 o

pow. 0,9473 ha, na następujące działki: nr 1256/1, 1256/2, 1256/4, 1256/5, 1256/6, 1256/7, 1256/8, 1256/9

- przeznaczone pod zabudowę oraz nr 1256/3 - przeznaczonej pod drogę wewnętrzną zostały wydane na

wniosek właścicieli nieruchomości będących stronami postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 1990) podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo

prezydenta miasta zatwierdzającej podział. W myśl art. 93 ust. 3 w/w ustawy podział nieruchomości nie jest

dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za
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dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej

drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek

innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości

objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży

wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę

wewnętrzną.

Zgodnie z art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli zapewnienie dostępu do drogi

publicznej ma polegać na ustanowieniu służebności, o których mowa w art. 93 ust. 3, podziału

nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału

zostaną one ustanowione. Za spełnienie warunku uważa się także sprzedaż wydzielonych działek gruntu

wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

Zgodne z definicjami zawartymi w art. 2 pkt. 12 i 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) przez pojęcie "działki

budowlanej" - należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy

geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa

miejscowego natomiast za "dostęp do drogi publicznej" - należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi

albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

Zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 470 z późn. zm.) drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z

kategorii dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z której może korzystać każdy,

zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych

przepisach szczególnych. Art. 8 ust. 1 tej ustaw mówi, że drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place

przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w

pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Wydane decyzje zawierały pouczenie o możliwości odwołania się do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni licząc od dnia ich

otrzymania. Żadna ze stron nie złożyła odwołania, w związku z czym ww. decyzje stały się ostateczne

odpowiednio: WNP.6831.5.2020.SB z dnia 9 marca 2020 roku w dniu 6 kwietnia 2020 r.,

WNP.6831.8.2020.SB z dnia 5 maja 2020 roku w dniu 21 maja 2020 r., WNP.6831.9.2020.SB z dnia 27

maja 2020 roku w dniu 18 czerwca 2020 r.

W związku ze zbyciem działki nr 1308/14 decyzją Burmistrza Miasta Hrubieszowa znak:

WNP.6725.127.2020.BB z dnia 21 sierpnia 2020 r. została ustalona jednorazowa opłata z tytułu wzrostu

wartości nieruchomości ze względu na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania.

Zgodnie z art. 235 §  1 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) skargę w sprawie, w której wydano decyzję

ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności
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decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.

Zgodnie z art. 20 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy

postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Spółka dla

Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Michałówka” nie jest stroną postępowania administracyjnego w

sprawie podziału nieruchomości wymienionych w ww. decyzjach, w związku z czym nie przysługuje jej

prawo złożenia skargi na ostateczne decyzje.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): JANUSZ POLICHA
Inspektor ds. obsługi Rady
Miejskiej i jednostek
pomocniczych

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Nie dotyczy

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Nie dotyczy

Zatwierdzono przez: ANNA NAJA
Przewodniczący Rady
Miejskiej
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