
UCHWAŁA  Nr IV/61/2019
RADY GMINY LISKÓW
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lisków związaną z
postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r.  poz.  994 z  późn.  zm.)  i  art.  229  pkt  3  ustawy z  dnia  14  czerwca 1960 r.  -  Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm..) Rada Gminy Lisków uchwala,
co następuje: 

§ 1

Po  rozpatrzeniu  skargi  Państwa  Krystyny  i  Lucjana  Pleśnierowicz  i  Pani  Iwony  Kałach  na
działalność Wójta Gminy Lisków związaną z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości,
przesłanej za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego,  Rada  Gminy  Lisków,  w  oparciu  o  stanowisko  Komisji  Skarg,  Wniosków  i
Petycji,  uznaje  skargę  za  bezzasadną  z  przyczyn  określonych  w  uzasadnieniu  stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Lisków  do  przekazania  skarżącym  niniejszej
uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do Uchwały nr IV/61/2019

Rady Gminy Lisków
z dnia 17 stycznia 2019 r.

W  dniu  12  czerwca  2018  r.  do  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i
Kartograficznego  wpłynęła skarga Państwa Krystyny i  Lucjana Pleśnierowicz oraz Pani Iwony
Kałach.  Skarga  dotyczyła  bezczynności  geodety  w  dopełnianiu  formalności  związanych  z
rozgraniczeniem granicy  na działce o nr 22, sąsiadującej z drogą gminną. 

Wojewódzki  Inspektor  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego  uznał,  że  w  świetle
przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. u z 2017 r. poz.
2101z późn. zm. ) postępowania dotyczące rozgraniczenia nieruchomości przeprowadzają wójtowie
(  burmistrzowie,  prezydenci  miast  )  ,  Wojewódzki  Inspektor  Nadzoru  Geodezyjnego  nie  jest
organem  właściwym  w  sprawach  dotyczących  rozgraniczenia  nieruchomości.  Ze  względu  na
podnoszone  w  skardze  zarzuty  wobec  Wójta  Gminy  pismo  skarżących  wraz  z  załącznikami
przekazano do rozpatrzenia Radzie Gminy Lisków jako organu kontrolującego działalność Wójta. 
 W skardze, która został przekazana do Urzędu Gminy w Liskowie w dniu  23.08.2018 r. Pani
Iwona  Kałach  oraz  Państwo  Krystyna  i  Lucjan  Pleśnierowiczowie  zarzucają  geodecie  B.
Przybylskiemu  bezczynność  w  dopełnieniu  formalności  związanych  z  rozgraniczeniem granicy
działki  nr 22 obręb Żychów, sąsiadującej z drogą gminną czyli działką 23 obręb Żychów oraz
drogą powiatową działką nr 186 obręb Żychów.

Komisja  Skarg  Wniosków  i  Petycji  na  posiedzeniu  w  dniu  8  stycznia  2019  roku
szczegółowo przeanalizowała skargę  na Wójta Gminy Lisków przekazaną przez Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezji i Kartografii według, którego podnoszone w skardze
zarzuty dotyczą Wójta Gminy.

 W tym stanie  rzeczy komisja  Skarg ,  Wniosków i  Petycji  podjęła  czynności  kontrolne
mające na celu wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.  Komisja zapoznała się z treścią skargi oraz
załączoną  dokumentacją.  Dokonała  analizy  skargi  i  przeprowadziła  czynności  wyjaśniające.
Wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy oraz pracowników urzędu gminy.
Postępowanie  rozgraniczeniowe działki  nr  22  obręb  Żychów  zostało  wszczęte  postanowieniem
Wójta Gminy Lisków  z dnia 8 sierpnia 2012 roku. Do czynności geodezyjnych upoważniony został
geodeta uprawniony Bogdan Przybylski.  Skarżący informują, że rozgraniczenie działki potrzebne
było  do  budowy wiaty  gospodarczej  będącej  przy  drodze  gminnej.  Rozgraniczenie  na  gruncie
odbyło się  dnia  4  września 2012 w obecności  Lucjana i Krystyny Pleśnierowicz. Jak wynika z
protokołu  granicznego  z  dnia  4  września  2012 roku   wobec  braku dokumentów na  podstawie
których można byłoby ustalić przebieg granicy, granica została ustalona w oparciu o oświadczenie
p.p.  Pleśnierowicz.  Na  protokole  granicznym  znajduje  się  również  podpis  pracownika  Urzędu
Gminy   Liskowie,  jednak  na  dzień  sporządzenia  protokołu  osoba  ta  nie  była  umocowana  do
podpisywania tego rodzaju pism. Po otrzymaniu pisma p.p. Plesnierowicz z dnia 29 maja 2018 roku
tutejszy Urząd zwrócił  się  do geodety uprawnionego Bogdana Przybylskiego o złożenie do tut.
urzędu  dokumentów  dotyczących  przeprowadzonego  rozgraniczenia  i  wyjaśnień  odnośnie
przebiegu sprawy. Geodeta uprawniony Bogdan Przybylski złożył pisemne wyjaśnienia, natomiast
sam  protokół  graniczny  został  złożony  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej w dniu  13 sierpnia 2018 roku. Decyzją z dnia 4 grudnia 2018 roku Wójt Gminy
Lisków  umorzył  postępowanie  rozgraniczeniowe  w  niniejszej  sprawie  i  przekazał  sprawę  do
rozpoznania właściwemu Sądowi. 
Należy stwierdzić, że Wójt Gminy Lisków jako organ administracji publicznej nie ma możliwości
dyscyplinowania geodety uprawnionego wyznaczonego do czynności rozgraniczenia do dokonania
określonych  czynności  w  zakreślonym  przez  organ  terminie.  Przepisy  prawa  geodezyjnego  i



kartograficznego jak i przepisy rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy precyzują jedynie
szereg  czynności  technicznych,  które  łącznie  składają  się  na  przeprowadzenie  czynności
rozgraniczenia nieruchomości nie precyzują natomiast terminów w których te czynności mają być
dokonane, gdyż brak jest tutaj odpowiedniego odesłania do stosowania w zakresie terminowości
załatwiania spraw przepisów kpa. Dlatego też nie można w niniejszej sprawie przedstawić zarzutu
bezczynności Wójtowi Gminy Lisków, skoro w toku postępowania rozgraniczeniowego wydaje on
postanowienie o wszczęciu postępowania, wydaje upoważnienie dla geodety a następnie wydaje
decyzję  kończąca  postępowanie  rozgraniczeniowe natomiast  w zakresie  czynności  technicznych
składających się w całości na rozgraniczenie nieruchomości jest  całkowicie zależny od geodety
uprawnionego,  niezależnie  od  rzeczywistej  przyczyny  opóźnienia  wynikającej  z  wyjaśnień
złożonych  w  niniejszej  sprawie  przez  geodetę  uprawnionego  Bogdana  Przybylskiego.  Dla
rozstrzygnięcia postępowania rozgraniczeniowego nie miał znaczenia przebieg granicy pomiędzy
droga gminną działka nr  23,  obręb Żychów a nieruchomością p.p. Szroniak, działka nr 157, obręb
Żychów,  gdyż  w  stosunku  od  tych  działek  nie  toczyło  się  żadne  postępowanie  dotyczące
rozgraniczenia czy też wznowienia granicy ewidencyjnej pomiędzy tymi działkami.
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  uznała skargę za bezzasadną.

Rada Gminy Lisków w oparciu o stanowisko Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  uznała
skargę za bezzasadną

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art.

237 § 3 w związku z art. 238 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
Pouczenie: na podstawie art. 238 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy

Lisków informuje o treści art 239 § 1 kpa, który stanowi, iż w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę
bez  wskazania  nowych  okoliczności  -   organ  właściwy  do  jej  rozpatrzenia  może  podtrzymać
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.


