PROJEKT
Uchwała Nr / /08
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia ………. 2008 r.
W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Józefa i Barbary Michalak.
Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (D.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.) po rozpatrzeniu skargi Państwa
Józefa i Barbary Michalak z dnia 3 listopada 2007r. doręczonej w dniu 11 grudnia 2007 r.
przy piśmie z dnia 6 grudnia 2007 r.Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w WarszawieWydz. Kontroli i Audytu - Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Rada postanawia uwzględnić skargę Państwa Józefa i Barbary Michalak w zakresie nie
udzielenia odpowiedzi na pisma z dnia 2 lutego i 22 października 2007r. oraz odmówić
uwzględnienia skargi w pozostałej części.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Skarżący w swojej skardze podnoszą, nie udzielenie odpowiedzi przez Burmistrza Miasta i
Gminy Błonie na pisma z dnia 2 lutego 2007r. i 22 października 2007r.
Rada po zapoznaniu się z materiałami oraz po zasięgnięciu opinii w odpowiednich
komórkach organizacyjnych urzędu ustaliła, że odpowiedź w sprawie dojazdu do Państwa
działki nr ewid. 137/8, oraz jej adresu była już wielokrotnie wcześniej udzielana i wyjaśniana.
Stan prawny przedmiotowej działki do dnia dzisiejszego nie uległ zmianie. Działka o nr.
ewid. 137/8 nie posiada dostępu do ul. Malowniczej, w związku z powyższym zarówno
według starej jak i odnowionej ewidencji gruntów dojazd do tej działki był i jest drogą
publiczną od strony północnej – obecnie ul. Milenijna.
Fakt korzystania z dojazdu od ul. Malowniczej przez działkę spadkobierców Zygmunta
Michalaka nie może być akceptowany przez Gminę, gdyż Gmina nie ma prawa dysponowania
prywatnymi gruntami. Możliwe jest natomiast zawarcie umowy między zainteresowanymi
stronami. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. z dnia 31
października 1989r. Sygn. akt I NS.412/82 prawo przejazdu przez działkę spadkobierców
Zygmunta Michalaka o szer. 3,5m posiada tylko Pan Jan Kober jako drogę konieczną do
swojego gruntu. Obecny adres Skarżących jest wynikiem nadania przez radę gminy nazw,
drogom publicznym w Bramkach. Wyjaśnienia w powyższych kwestiach były udzielone
Skarżącym we wcześniejszej korespondencji od roku 1999r.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i wyjaśnienia postanowiono jak wyżej.

