
UCHWAŁA NR 107/XV/08
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego

Na podstawie art.  12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 
229  pkt  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  –  Kodeks  Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.) – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Skargę  na  działalność  Starosty  –  dotyczącą  sporządzenia  mapy  zasadniczej 
obrębu Gorzeń gm. Szczutowo 

Rada uznaje za zasadną

§ 2.

Treść niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Do Uchwały Nr 107/XV/08 Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Starosty Sierpeckiego  

Sprawa dotyczy ustalenia granicy pomiędzy nieruchomością stanowiącą 
siedlisko  skarżącego,  a  drogą  gminną  –  ulicą  przez  wieś.  Skarżący  neguje 
przebieg granicy wykazany w ewidencji gruntów i budynków.

Dla zobrazowania sytuacji została wykonana mapa zasadnicza o niepełnej 
treści w skali 1:1000 bez ustalania granic lecz z ich przyjęciem wg ewidencji 
gruntów.

Rozpatrując skargi Pana Piątkowskiego – Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i  Kartograficznego zasugerował  wykonanie  na  terenie  siedlisk 
mapy  zasadniczej  o  pełnej  treści  czyli  z  ustaleniem  i  pomiarem  granic 
nieruchomości.

Koszt wykonania takiej mapy wyniesie około 65.000 zł.
Należy zauważyć, iż wykonanie mapy zasadniczej może nie rozstrzygnąć sporu 
granicznego. Ponieważ jednak Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego  w  pismach  do  Starosty  Sierpeckiego  i  do  Pana  Jana 
Piątkowskiego  wskazywał  na  to,  że  mapa  zasadnicza  o  pełnej  treści  będzie 
wykonana w 2008r. należy uznać skargę za zasadną.  

W  II  półroczu  2008r.  należy  podjąć  działania  dla  wykonania  mapy 
zasadniczej o pełnej treści. 
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