
UCHWAŁA NR XXIX/140/2020 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skagi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 256 z póź. zm1) ) w związku z § 101 i § 102 Statutu Miasta  
Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6003),  
po rozpatrzeniu skargi z dnia 11 maja  2020 r. na działalność Burmistrza Golubia-Dobrzynia, uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w ( Dz. U. poz. 695). 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/140/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 lipca 2020 

Opinia 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

W dniu 11 maja 2020 roku do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęła skarga  na bezczynność 
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia złożona przez Pana Sz. D. za pośrednictwem platformy E-Puap. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji działając na podstawie Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia, Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku (Dz.U. Nr 5 poz. 46) zapoznała się z treścią 
skargi  przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Autor pisma wskazuje na problem braku numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na 
działkach  usytuowanych  w  Mieście  Golub-Dobrzyń. 

Komisja podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2020 roku ustaliła, że mieszkaniec 
miasta w swoim wniosku o nadanie numeru porządkowego  nie wykazał interesu prawnego w tym 
postępowaniu.  Zgodnie z art 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
Wójt  ( burmistrz, Prezydent miasta ) ustała numery porządkowe, o których mowa w ust. 4  pkt. 5 lit.a 
z urzędu lub na wniosek zainteresowanych  i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub 
inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.  

Zgodnie z doktryną, Wnioskodawcą może być „zainteresowany podmiot”, a więc podmiot mający interes 
prawny w domaganiu się ustalenia numeru porządkowego. Z uwagi na treść art. 47a ust. 5 należy przyjąć, 
że z wnioskiem takim mogą wystąpić przede wszystkim właściciele nieruchomości, a jeżeli nie władają oni 
swoją nieruchomością, także inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków jako władający 
(patrz Komentarz do art. 47a pod red. , Lex 2018). 

Po analizie informacji z rejestru gruntów stwierdzono iż przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na 
dwóch sąsiednich działkach i brak jest ustalonego numeru porządkowego dla przedmiotowego budynku, 
który zlokalizowany jest w tym miejscu od wielu lat. Ponadto stwierdzono, iż wnoszący nie jest 
właścicielem przedmiotowych działek, władającym, ani nie wykazał interesu prawnego. 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wzywał kilkakrotnie wnioskodawcę do 
złożenia wyjaśnień, poprzez wskazanie z czego wynika interes Wnioskodawcy w przedmiocie ustalenia numeru 
porządkowego dla budynku.  Wnioskodawca przesłał w formie e-mail wyjaśnienie, z którego wynikało, że  
w jego ocenie sam fakt złożenia  wniosku w sprawie ustalenia numeru porządkowego oznacza, iż 
wnioskodawca jest osobą zainteresowaną ustaleniem numeru porządkowego. Podkreślił ,iż z treści wskazanego  
przepisu wynika, iż osoba zainteresowana nie musi być właścicielem ani podmiotem władającym 
nieruchomością. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca  odmówił wskazania natury swojego zainteresowania 
nadania numeru porządkowego dla budynku oraz wskazania w jaki sposób jest powiązany z działkami. W dniu 
30 kwietnia 2020 r. na ostateczne wezwanie  Burmistrza do złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie, 
wnioskodawca wyjaśnił,  iż planuje złożyć ofertę zakupu wskazanej nieruchomości i przed jej złożeniem 
chciałby doprowadzić do usunięcia jej wad prawnych w postaci braku ustalonego numeru porządkowego. 

W ocenie organu Wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego, który mógłby skutkować ustaleniem 
numeru porządkowego, w związku z powyższym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 07.05.2020r. 
pozostawił bez rozpatrzenia złożony  wniosek  w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla budynku. 

Komisja po przeanalizowaniu korespondencji między Urzędem Miasta 
a Wnioskodawcą nie dopatrzyła się żadnych uchybień dotyczących terminowości załatwienia sprawy. 
Ponadto wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca  2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U z 2020 r. poz. 568), nastąpiły zmiany w działaniu organów, które bezpośrednio wpływały na prawa 
i obowiązki stron postępowań prowadzonych przez te organy. Bieg terminów w tych postępowaniach uległ 
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zawieszeniu, a więc organy nie były zobowiązane do załatwiania sprawy w terminach wynikających 
z dotychczasowych obowiązujących terminów proceduralnych. W związku z tym zaprzestanie czynności 
przez organ w okresie epidemii nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących 
bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony  do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki. Ponadto w dniu 14 maja 2020 r. do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynął wniosek 
użytkownika wieczystego w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na 
przedmiotowych działkach. W odpowiedzi na wniosek, w dniu 18 maja 2020 r. został ustalony numer 
porządkowy w przedmiotowej sprawie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia po wnikliwej analizie jak również 
biorąc pod rozwagę w/w aspekty, uważa iż skarga wnoszącego jest bezzasadna. 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Anna Paprocka 

/podpis na oryginale/ 

Członkowie Komisji: 

1. Hanna Grzywińska 

2. Józef Pietrzak 

3. Krzysztof Skrzyniecki 

4. Łukasz Bednarski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z 101 pkt 1 Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia skarga została przekazana do Komisji
Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta celem podjęcia czynności niezbędnych do wyjaśnienia

przytoczonych w niej okoliczności oraz wydania opinii.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 09.06.2020 r. zapoznała się z

dokumentacją i wydała opinię w w/w sprawie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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