
UCHWAŁA NR 28/IV/2019
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania skargi według właściwości

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.) w związku z art. 228, art. 231 oraz art. 234 pkt 1
w związku z art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. . 1. Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi
z dnia 14 stycznia 2019 r. na Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

2. Skargę, o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej Decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, 
postanawia się przekazać zgodnie z właściwością do Sądu Rejonowego
w Płońsku, przed którym toczy się postępowanie w sprawie.

3. Skargę, o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej wznowienia postępowania w sprawie ustalenia 
kosztów postępowania, postanawia się przekazać zgodnie z właściwością do Wójta Gminy Czerwińsk nad 
Wisłą, przed którym toczy się postępowanie administracyjne
w sprawie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skargi i zawiadomienia skarżącego o jej 
przekazaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2019 r. do Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą wpłynęła skarga na Wójta Gminy
Czerwińsk nad Wisłą dotycząca Decyzji wydanej przez Wójta Gminy Czerwińsk
nad Wisłą z dnia 29.06.2017 r. o rozgraniczeniu nieruchomości. Decyzja została wydana
na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zgodnie z art. 33 ust. 3 w/w ustawy strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może
żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy
do sądu. Z tego uprawnienia skorzystali skarżący składając wniosek o przekazanie sprawy
o rozgraniczenie Sądowi Rejonowemu w Płońsku z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu
do Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą 19.07.2017r.). Obecnie toczy się postępowanie w tej
sprawie przed Sądem Rejonowym w Płońsku.
Druga część skargi dotyczy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia kosztów postępowania.
Skarżący wnioskiem z dnia 14 listopada 2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Czerwińsk nad
Wisłą 03.12.2018 r.) wnieśli o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wójta
Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2017 r. W tej sprawie toczy się postępowanie przed
Wójtem Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Zgodnie z art. 234 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawie, w której toczy się
postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku
postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. Wskazuje się, że w/w regulacja służy harmonizacji
stosowania przepisów postępowania skargowego z postępowaniem ogólnym administracyjnym.
Stanowi ona wyraz jednotorowości rozpatrywania skarg i wyklucza możliwość równoległego
wykorzystywania różnych postępowań w tożsamej sprawie. Jednocześnie, jak podkreślają organy
nadzoru, postępowanie skargowe jest postępowaniem subsydiarnym w stosunku do postępowania
administracyjnego. Oznacza to, że wszczęcie postępowania skargowego, jako odrębnego
postępowania, następuje jedynie w przypadku, gdy sprawa, której skarga dotyczy, nie jest ani nie
może być przedmiotem jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Ostatecznie, zgodnie z
art. 236 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadkach określonych w art. 233 i art.
234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania
lub organ, przed którym toczy się postępowanie.

Ponadto, zgodnie z art. 240 Kodeksu postępowania administracyjnego gdy skarga dotyczy
sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów kodeksu (art. 3 § 1 i 2) albo nie należy
do właściwości organów administracji publicznej, przepisy art. 233-239 stosuje się odpowiednio, z
zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy postępowania
właściwego dla danej sprawy. Artykuł ten dotyczy tzw. postępowań wyłączonych oraz postępowań,
które toczą się przed innymi, niż organy administracji państwowej, organami państwa, także przed
sądami.

W niniejszym przypadku organami właściwymi są Sąd Rejonowy w Płońsku, przed którym
toczy się postępowanie w sprawie o rozgraniczenie oraz Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, przed
którym toczy się postępowanie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia kosztów
postępowania rozgraniczeniowego. Wobec powyższego rozpatrzenie przedmiotowej skargi nie
należy do właściwości Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą i należy ją przekazać zgodnie z
właściwością.
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