
UCHWAŁA NR 69/IX /ll

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie skargi Pani zamieszkałej w

na działanie Starosty Otwockiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 

pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani zamieszkałej w

na działanie Starosty uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Pani : zamieszkałej

oraz Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski



Uzasadnienie

Dnia 15 marca 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Otwocku wpłynęło pismo z dnia 

28 lutego 2011 r., KOA/656/GO/11 z Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Warszawie, przekazujące zgodnie z kompetencjami skargę Pani z dnia

11 lutego 2011 r. na działanie Starosty Otwockiego. Zdaniem Skarżącej Starostwo powinno 

nadać klauzulę ostateczności na akcie własności ziemi Nr P.B.G.On.4511/68/71 z dnia 

9 sierpnia 1972 r.

Przewodniczący Rady Powiatu przekazał skargę Przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej w celu zajęcia stanowiska.

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2011 r. Komisja Rewizyjna przeanalizowała załączone 

do skargi dokumenty.

Pismem z dnia 10 maja 2011 r. Geodeta Powiatowy poinformował, że w dokumentach 

uwłaszczeniowych przekazanych przez Urząd Gminy Celestynów protokołem z dnia 31 marca 

2004 r. brak jest akt w/w sprawy. W przekazanych przez Urząd Gminy dokumentach znajdują 

się tylko dwa egzemplarze w/w aktu własności ziemi, które nie zawierają jednak klauzuli 

ostateczności. Dokumentacja uwłaszczeniowa została przekazana do Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przez Urząd Gminy Celestynów przy przejmowaniu zadań z zakresu ewidencji 

gruntów i budynków.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw 

do nadania aktowi własności ziemi klauzuli ostateczności. Brak klauzuli ostateczności 

na dokumentach będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Otwocku uniemożliwia 

potwierdzenie, że tytuł ten jest ostateczny, tzn. że nie zostało wniesione od niego odwołanie.

W zaistniałej sytuacji uzyskanie tytułu własności jest możliwe na drodze sądowej 

w trybie przewidzianym przez odpowiednie przepisy. W przypadku trudnej sytuacji finansowej 

skarżąca może wystąpić do Sądu o zwolnienie od kosztów sądowych.

Po analizie całości dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie oraz zgodnie 

z opinią Komisji Rewizyjnej skargę na działanie Starosty Otwockiego należy uznać 

za bezzasadną.

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Czarnowski


