
RADA POWIATU
w O tw ocku  

ul Górna 13, 05-400 Otwock 
tel./fax (22) 779-32-95

UCHW AŁA NR 22/IV/2G07

RADY POW IATU W OTW OCKU  
z dnia 1 marca 2007 r.

w sprawie skargi Państwa
zam. Glinianka,

na działalność Starosty Powiatu Otwockiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku 
z art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi z dnia 23 października 2006 r. Państwa

zam. Glinianka, na
działalność Starosty Powiatu Otwockiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej 
z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie skargi uchwala się, co następuje:

§ 1 .

Rozpatrzyć skarcę na działalność Starosty Powiatu Otwockiego złożoną przez Państwa
zam. Glinianka, dotyczącą

dostępu do drogi publicznej i uznać skargę za bezzasadną.

§ 2.

Udzielić Państwu zam. Glinianka,
odpowiedzi na skargę w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do podpisania odpowiedzi na 
skargę zam. Glinianka,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Otwocku.

§ 5.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Otwocku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Hady

K rzyszto f Szczcgiclniak



PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13,05-400 Otwock tel./fax(22) 779 70 30; tel. (22) 779 32 95

e-mail:rada@powiat-otwocki.pl
Otwock, 2 marca 2007 r.

S/BR/0551/10/2006-2007

Państwo

W związku z pismem Państwa z dnia 23.10.2006 r. skierowanym do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym dojazdu do działki położonej we wsi Glinianka 
od ulicy Zacisze, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 370 informuję, iż pismem z dnia 
13.10.2006 r. Nr S.G.G.7430/W /3-56/2006 Geodeta Powiatowy działając z upoważnienia 
Starosty poinformował Państwa, że przedmiotowa działka od północnego wschodu graniczy 
z działką nr 371 wykazaną w ewidencji gruntów jako droga -  samoistne posiadanie -  Urząd 
Gminy -  drogi powszechnego korzystania, która to działka łączy się z ul. Zacisze.

Według danych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów działka posiada więc 
dostęp do drogi publicznej.

Wizja, ja k  również wytyczenie drogi w terenie -  w stosunku do drogi nie będącej 
drogą powiatową -  nie leży w gestii Starosty. W/w drogi są administrowane przez władze 
Gminy W iązowna, Starosta Otwocki nie ma żadnych kompetencji do jakichkolwiek 
rozstrzygnięć.

Ponadto informuję, iż z danych ujawnionych w ewidencji gruntów wsi Glinianka 
wynika, że działki o których piszą Państwo w swoim piśmie do Ministra, posiadają dostęp do 
drogi od strony południowej, działka nr 654 (poprzedni nr 325a) ul. Kozia, wykazana 
w ewidencji jako  -  samoistne posiadanie -  Urząd Gminy -  drogi powszechnego korzystania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 145 Kodeksu Cywilnego, jeżeli 
nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub należących do tej 
nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów 
sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga 
konieczna).

W za hic ze n i u: 

uchwała Nr22/IV/2007  

Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia I marca 2007 r.

Do wiadomości:
Pan Andrzej Maciejewski
Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków
Departamentu
Kontroli Skarg i Wniosków M S W iA  
dot. L)KSiW-E-052-3378/06/BK

Z poważaniem

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Szczcgiclniak

mailto:rada@powiat-otwocki.pl

