UCHWAŁA NR XIV/267/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Słupsk, ul.Bora Komorowskiego 11 ” dotyczącej
służebności drogi koniecznej
Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) i art.231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096, poz.1629, z 2019 r. poz.60, poz.730, poz.1133,
poz.2196)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 18 listopada 2019 r. Wspólnoty Mieszkaniowej
„Słupsk, ul.Bora Komorowskiego 11 ” w sprawie dotyczącej służebności drogi koniecznej.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje
się
Przewodniczącą
Skarżących o sposobie załatwienia skargi.

Rady

Miejskiej

w Słupsku

do

powiadomienia

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do uchwały Nr XIV/267/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 18 grudnia 2019 r.
Uzasadnienie
W dniu 19 listopada 2019 r. wpłynęła do Rady Miejskiej skarga (data pisma 18 listopada 2019 r.)
Wspólnoty Mieszkaniowej „Słupsk, ul.Bora Komorowskiego 11 ” w sprawie dotyczącej służebności drogi
koniecznej.
Rada Miejska w Słupsku po zapoznaniu się z:
- treścią skarg,
- stanowiskiem Prezydent Miasta Słupska,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Słupsku, która uznała brak właściwości
Rady do rozpatrzenia ww. skargi
stwierdziła, co następuje:
Przedmiotem skargi jest nieprzestrzeganie przez inną wspólnotę mieszkaniową ustanowionej
na rzecz Skarżącego, służebności drogi koniecznej, polegającej na umożliwieniu dostępu do drogi
publicznej. Skarżący poinformował, iż służebność ta jest wpisana w księgach wieczystych dwóch
wspólnot mieszkaniowych. Spór w zakresie możliwości korzystania z drogi przebiegającej przez teren
innej wspólnoty trwa dwa lata, a wszelkie prośby rozwiązania problemu skierowane do Urzędu
Miejskiego nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.
Rada Miejska stwierdziła, że nie jest kompetentna do rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu
pomiędzy wspólnotami mieszkaniowymi. Niniejsza sprawa ma charakter cywilny i podlega rozpatrzeniu
przez sąd cywilny.
W zakresie dotyczącym udziału Straży Miejskiej w sporze wyjaśniono, iż podjęte działania
miały na celu weryfikację, czy w przedmiotowej sytuacji (zastawienia słupkami drogi przejazdu)
nie doszło do naruszenia porządku publicznego, co leży w jej kompetencji.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska w Słupsku uznała się za niewłaściwą i wskazuje jako
właściwy Sąd Rejonowy w Słupsku.

Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

Pouczenie:
Zgodnie z art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z
2018 r. poz.2096, z 2019 r. poz.60, poz.730, poz.1133) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia,
została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi skargę
bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego.
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