
Protok6l nr 5 z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji odbytego w dn.

16.03.2020 r.

PROPONOWAI\Y PORZADEK POSIEDZENIA:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno5ci, przyjgcie porz4dku obrad.

PrzyjEcie protokolu z poprzedniego posiedzenia..

Zapoznarie z tresci4 wniosku w sprawie uregulowania stanu prawnego i

faktycznego nieruchomo6ci objgtej dzialk4 nr 179 przy ul. Milej pololonej w

Rudniku Wielkim.

KOMISJA W SKI,ADZIE:

l. MaN.gorzata Dukat

2. Danuta Szyja

3. Sylwia Jaksik-Szyja

4. Henryk Zak

Ad. t .

Przewodnicz4ca Komisji otworzyla posiedzenie i przywitalazebranych czlonk6w

komisji oraz W6jta Gminy Wieslawa Szymczyka. W dalszej czg5ci

przedstawiono porz4dek posiedzenia, kt6ry poddano pod glosowanie. Komisja 4

glosami ,,za" przyjgla proponowany porz4dek.

Ad.2.

Przyjgcie protokotu z poprzedniego

wznieSli 2adnych uwag do protokolu

412020.

Ad.3.

Czlonkowie Komisji przyst4pili do analizy wniosku w sprawie uregulowania

stanu prawnego i faktycznego nieruchomoSci objgtej dzialk4 nr 179 przy ul.

Milej w Rudniku Wielkim. Z jego treSci wynika, iz problem ten nie jest spraw4

now% ale trwa ju2 bardzo dlugo i jest spowodowany najpewniej wcze3niejszymi

l .

2.

3 .

posiedzenia. Czlonkowie Komisji nie

i 4 glosami ,,za'' przyjgli Protok6l nr



zaniedbaniami w pomiarach geodezyjnych przeprowadzonych kilkadziesi4t lat

temu oraz naniesienia granic na mapy. Czlonkowie Komisji zauwafili, i2

wniosek ten powinien byd skierowany do gminy Kamienica Polska, gdyz

wczeSniej wspomniana" nieruchomoSi jest we wladaniu tego| urzqdu'

Przewodnicz4ca przed planowanym posiedzeniem zwr6cila sig do W6jta o

zajgcie stanowiska w w/w sprawie. Na posiedzeniu otrzymano nastgpuj4ce

dokumenty, kt6re zostaly poddane analizie:

l. wniosek W6jta Gminy Starcza do Starostwa Powiatowego w Czqstochowie

Wydzial Geodezji i Kartografii o wpisanie do ewidencji grunt6w i budynk6w

Gminy Starcza jako wladaj4c4 nazasadach samoistnego posiadania dzialki nr

179 obrgb Rudnik wielki gmina Kamienica Polska z dn.22.ll.2al9 u

2. informacja dla W6jta Gminy Kamienica Polska oraz Starostwa Powiatowego

w Czgstochowie Wydzial Geodezji i Kartografii o wszczgciu postgpowania w

sprawie ustalenia wladaj4cego na zasadach samoistnego posiadania dzialki nr

l7g poloZonej w obrgbie ewidencyjnym Rudnik wielki (ednostka

ewidencyj na Kamienica Polska)

3. pismo ze Starostwa Powiatowego w Czgstochowie Wydzial Geodezji i

Kartografii do W6jta Gminy Starcza z dn. 29.01-2020 r.

4. decyzja Starosty Czgstochowskiego z dn. 18.02.2020 r. o odmowie

aktualizacji operatu ewidencji grunt6w i budynk6w polegaj4cej na

ujawnieniu Gminy Starcza jako wladaj4cego na zasadach samoistnego

posiadania nieruchomoSci4 poloZon4 w obrqbie ewidencyjnym Rudnik

Wielki, jednostka ewidencyjna Kamienica Polska, oznaczon?ru 179.

Ww pisma w zalqczniku do protokolu.

Po przeanalizowaniu wszystkich dokument6w czlonkowie Komisji

zaproponowali, 2e aby m6c podj4i ostateczn4 decyzjE co do zasadnoSci

wniosku nalezny jeszcze zasiggn4i opinii Radcy Prawnego. Zdecydowano, 2e

dalsze prace nad wnioskiem bgdq kontynuowane na kolejnym posiedzeniu' Na

tym Komisj a zakofrczyla posiedzenie.
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