UCHWAŁA NR XXXII/337/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2013 r. poz.
594 / oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U z 2000
r. Nr 98 , poz. 1071 z późn.zm / Rada Miejska w Toszku
uchwala:
§ 1.
Uznać za bezzasadną skargę pełnomocnika Pana Krystiana Cedzicha na działania Burmistrza Toszka .
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania pełnomocnika Pana Krystiana
Cedzicha o sposobie załatwienie skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Uzasadnienie
W dniu 16 maja 2013 r. Komisja Rewizyjna w obecności skarżącego , Zastępcy Burmistrza , Kierownika
i inspektora referatu Nieruchomości , Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Radcy Prawnego przeanalizowała
dokumentację w sprawie przekazanej przez Wojewodę Śląskiego , a dotyczącą zażalenia pełnomocnika
Krystiana Cedzicha - Adwokata Pawła Mierzwy uszczegółowionego pismem z dnia 6 marca 2013 roku , na
działania Burmistrza Toszka w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości gruntowej ujawnionej
w Księdze Wieczystej GL!G/00002221/6 jako własność Pana Krystiana Cedzicha.
Komisja ustaliła , że Wojewoda Śląski decyzją o znaku NW/III/77234/586/11 z dnia 21 marca 2013 roku
odmówił nabycia z mocy prawa , z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Gminę Toszek , własności nieruchomości
opisanej jako część działek o numerach 38 , 40 i 42 położonych w miejscowości Pawłowice , w trybie art.73
ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną / Dz.U.Nr 133,poz. 872 ze zmianami /.
W uzasadnieniu decyzji Wojewoda podał , że zgodnie z przytoczonym przepisem prawa z dniem
1 stycznia 1999 roku nieruchomości pozostające we władaniu Skarbu Państwa lub właściwych jednostek
samorządu terytorialnego , nie stanowiące ich własności , a zajęte pod drogi publiczne , z dniem 1 stycznia 1999
roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
Wojewoda wskazał również , że drogą publiczną w rozumieniu cytowanego art. 73 jest droga
ogólnodostępna , zaliczona do jednej z kategorii dróg publicznych , zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych - z tym , że zaliczenie to musiało nastąpić przed 1 stycznia 1999 roku.
Decyzja Wojewody nie jest prawomocna , Pan Cedzich odwołał się od niej do Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie , zatem sprawa jest w toku.
Komisja Rewizyjna ustaliła , że część działek o numerach 38 , 40 i 42 położonych w Pawłowicach w dacie 31
grudnia 1998 roku i w chwili obecnej stanowią faktycznie połączenie komunikacyjne o nawierzchni bitumicznej
o szerokości ok. 3 metrów , które można określić jako drogę dojazdową.Droga ta nie posiada statusu drogi
publicznej
Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2013 roku wydana została w oparciu o pismo Burmistrza
Toszka z dnia 14 września 2011 roku.
Komisja Rewizyjna ustaliła także , że Starosta Gliwicki jako organ właściwy w odpowiedzi na przesłany
przez Burmistrza Toszka wniosek Pana Krystiana Cedzicha z dnia 21 listopada 2005 roku o ustalenie
odszkodowania za nieruchomość obejmującą działkę nr 38 zajętą pod drogę publiczną , postanowieniem z dnia
20 grudnia 2005 roku zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia na rzecz
Pana Krystiana Cedzicha odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości gruntowej ,
położonej w Pawłowicach , obejmującej działkę nr 38 do czasu wydania przez Wojewodę Śląskiego
prawomocnej decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Gminę Toszek.
Pan Krystian Cedzich w piśmie z dnia 21 listopada 2005 roku oprócz wniosku o wykup drogi na działce nr 38
zwrócił się o zrekompensowanie poniesionych przez Niego nakładów finansowych związanych z budową drogi.
Jednak skarżący na poparcie swojego żądania nie przedstawił żadnych dokumentów.
W tym stanie rzeczy Rada Miejska w Toszku po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej
i materiałem dowodowym uznała skargę pełnomocnika Pana Krystiana Cedzicha na działalność Burmistrza
Toszka za bezzasadną.
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