UCHWAŁA NR 837/L/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie skargi
z dnia 07.05.2018 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez
Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie rażącego naruszenia praw materialnych działki skarżącego nr
170 odnośnie swobodnego dostępu do nieruchomości w obrębie 10 w Płocku drogą gminną
ogólnodostępną położoną na działce nr 171 do drogi publicznej – w zakresie usunięcia zarośli z drogi
położonej na działce nr 171.
Na podstawie art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149, poz. 650) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) - Rada Miasta Płocka uchwala:
§ 1. Skargę
z dnia 07.05.2018 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta
Miasta Płocka w przedmiocie rażącego naruszenia praw materialnych działki skarżącego nr 170 odnośnie
swobodnego dostępu do nieruchomości w obrębie 10 w Płocku drogą gminną ogólnodostępną położoną na
działce nr 171 do drogi publicznej – w zakresie usunięcia zarośli z drogi położonej na działce nr 171 – Rada
Miasta Płocka postanawia uznać za niezasadną.
§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta oparła się o ustalenia poczynione przez Komisję
Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta
Płocka dokonała stosownej analizy skargi złożonej przez
z dnia 07.05.2018 r. (wpłynęła
do Urzędu Miasta Płocka 07.05.2018 r.) na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka
w przedmiocie rażącego naruszenia praw materialnych działki skarżącego nr 170 odnośnie swobodnego
dostępu do nieruchomości w obrębie 10 w Płocku drogą gminną ogólnodostępną położoną na działce nr 171 do
drogi publicznej – w zakresie usunięcia zarośli z drogi położonej na działce nr 171.
w swojej
skardze zarzucał Prezydentowi Miasta Płocka, iż brakiem przejezdności drogi gminnej, wewnętrznej,
ogólnodostępnej położonej na działce nr 171 rażąco narusza prawa materialne jego nieruchomości i jego interes
prawny, a także w sposób przewlekły i biurokratyczny uchyla się od merytorycznego rozpatrzenia jego żądania
pozbawiając go możliwości wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego. Na posiedzeniu Komisji w dniu
14.06.2018 r. stawił się skarżący
wraz ze swoim ojcem
.
Poruszali oni problem, który de facto nie dotyczył meritum sprawy, to znaczy chodziło o wycięcie bądź
udzielenia pozwolenia na wycięcie drzew znajdujących się na działce należącej do gminy. Natomiast jeśli
chodzi o sam dojazd do działki skarżącego, to jest on utwardzony i bezproblemowy. Komisja Rewizyjna
wysłuchała obecnego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14.06.2018 r. Dyrektora
MZD w Płocku, który przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Ponadto Przewodniczący Komisji Pan Artur
Kras poinformował członków Komisji, że dokonał oględzin przedmiotowej drogi. Przedstawił także zdjęcia
zrobione telefonem oraz oświadczył, że według niego skarga
nie znajduje potwierdzenia
w świetle tego co zobaczył w trakcie wizyty w terenie. W tym stanie faktycznym i prawnym Komisja
stwierdziła, że skargę przekazuje się do załatwienia w sposób opisany w § 1. Ostatecznie na posiedzeniu
w dniu 21.08.2018 r. Komisja przyjęła projekt uchwały o treści niniejszej i przedstawiła go Radzie do
uchwalenia. Należy wskazać, że skarżący był poinformowany i zaproszony na posiedzenie Komisji w dniu
14.06.2018 r. i z zaproszenia, jak wyżej wskazano, skorzystał. Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest
w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.06.2018 r.
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, że w przypadku ponownego wystąpienia przez
skarżącego w sprawie opisanej w § 1, bez wskazania nowych okoliczności, do podtrzymania dotychczasowego
stanowiska Rady Miasta Płocka bez odrębnego powiadamiania skarżącego.
§ 4. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka
w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1 w tym do ustanawiania pełnomocnika
procesowego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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