
UCHWAŁA Nr XXV/155/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 

229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Rada Powiatu  

w Siedlcach uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Skargę na działalność Starosty Siedleckiego uznaje się za bezzasadną. 

 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu w Siedlcach stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

   
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

    /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XXV/155/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XXV/155/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

 
Zgodnie z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) właściwym 

organem do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty jest rada 

powiatu.  

W dniu 1 lutego 2017 roku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Siedlcach, wpłynęła skarga Pana  w przedmiocie 

odmowy przywrócenia działki   

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 10 lutego  

2017 roku, na podstawie zgromadzonej dokumentacji w Starostwie Powiatowym  

w Siedlcach, jak i załączników przesłanych przez skarżącego nie stwierdziła 

naruszenia przepisów prawa przez Starostę Siedleckiego, który tym samym nie 

wykazał bezczynności w przedmiotowej sprawie. Komisja uznała skargę za 

bezzasadną. 

     Ewidencja gruntów i budynków jest tylko specjalnie prowadzonym  

i wywierającym określone skutki prawne zbiorem informacji o gruntach, który pełniąc 

funkcje informacyjno-techniczne nie rozstrzyga sporów o prawa do gruntów, ani nie 

nadaje tych praw. Spełnia jedynie funkcje rejestrujące stany prawne ustalone w innym 

trybie i przez inne organy. Stąd nie można dochodzić, ani udowadniać swoich praw 

właścicielskich, czy uprawnień do władania nieruchomością. Deklaratoryjny charakter 

wpisów oznacza, że nie kształtuje nowego stanu prawnego, a jedynie potwierdza stan 

prawny nieruchomości wynikający z dokumentów. 

Mając powyższe na uwadze wszelkie zmiany w ewidencji gruntów  

i budynków dotyczące granicy i powierzchni działki zostały ujawnione zgodnie  

z przepisami prawa, a skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Starosta nie jest 

właściwy w sprawach rozstrzygania sporów o granice, a także nie jest właściwy w 

sprawach dotyczących zapisów w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego.  

W świetle powyższego Komisja Rewizyjna wnosi o uznanie skargi na 

działalność Starosty Siedleckiego za bezzasadną.  

 
 



 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

    /-/ Zygmunt Wielogórski 


