
 

UCHWAŁA NR XLVII/288/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY  

z dnia 21 marca 2018r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Iłży  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.935, z późn. zm.) - Rada 

Miejska w Iłży uchwala, co następuje:  

 

§1. 

Skargę Pana S.K. na działalność Burmistrza Iłży uważa się za bezzasadną.  

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iłży celem 

powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi z podaniem uzasadnienia faktycznego 

i prawnego.  

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

         
Przewodniczący Rady 

    Józef Skrobisz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

  

 W dniu 26.02.2018r. do Rady Miejskiej w Iłży wpłynęła skarga Pana S.K. na działalność 

Burmistrza Iłży.  

 W skardze skarżący wskazuje na niedopełnienie obowiązków służbowych przez 

Burmistrza Iłży związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia i życia mieszkańców Gminy 

Iłża. W miesiącu lutym skarżący wezwał karetkę do chorej żony. Jego zdaniem przez brak 

znaków drogowych z nazwą miejscowości lub tabliczki kierunkowej do zgłoszonego adresu, 

karetka ze znacznym opóźnieniem dotarła do pacjentki. W przesłanym piśmie podana jest 

informacja, iż na posesji skarżącego w widocznym miejscu umieszczona jest tabliczka 

ewidencyjna z numerem domu oraz nazwą miejscowości. Ponadto skarżący nadmienia, iż 

ratownicy medyczni podzielają jego zdanie na temat złego oznakowania na ternie Gminy Iłża, 

oraz uważają, że opóźniony przyjazd karetki mógł się przyczynić do udaru lub zawału. 

Skarżący zwraca się także z prośba do Rady Miejskiej w Iłży o zobligowanie Burmistrza Iłży 

do natychmiastowego uzupełnienia braków w oznakowaniu miejscowości, a także braków w 

tabliczkach kierunkowych do oddalonych posesji oraz braków w egzekwowaniu widocznego, 

zgodnego z przepisami oznakowania posesji przez mieszkańców w Gminie Iłża.  

 Zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg, została ona niezwłocznie przekazana Komisji 

Rewizyjnej w celu zbadania jej zasadności. W dniu 01 marca 2018r. Komisja Rewizyjna 

rozpatrzyła skargę pod kątem zadań Burmistrza oraz zadań gminy w zakresie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów. Zgodnie  z art. 47a. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. 2017 poz. 2101, z późn. zm.) do zadań gminy 

należy umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w 

miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy. W związku z przywołanym 

przepisem do zadań Burmistrza oraz gminy nie należy wspomniane w skardze umieszczanie 

tabliczek kierunkowych do oddalonych posesji. Należy jednak podkreślić, iż powyższa ustawa 

nakłada szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 47b. ust. 1. 

właściciele nieruchomości zabudowanych oraz inne podmioty uwidocznione w ewidencji 

gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia 

w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. 

Obowiązek ten musi być spełniony w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

ustaleniu tego numeru. Ponadto na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się 

również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowości bez ulic lub placów albo posiadających ulice 

lub place bez nazw - nazwę miejscowości, o czym stanowi art. 47b. ust. 2 niniejszej uchwały. 

Dodatkowo, art. 47b. ust. 4 stanowi, iż w przypadku gdy budynek położony jest w głębi 

ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na 

ogrodzeniu.   

 Pomimo, iż umieszczenie tabliczek kierunkowych do posesji nie jest zadaniem 

Burmistrza oraz gminy, z informacji uzyskanych przez Komisję Rewizyjną wynika, iż 

wymieniona w skardze tabliczka kierunkowa została zakupiona przed wpłynięciem skargi do 

Rady Miejskiej w Iłży, ze względu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zostanie ona 

umieszczona w najbliższym czasie. Ponadto oznakowanie dróg i miejscowości na ternie Gminy 

Iłża jest systematycznie uzupełniane. Po przeanalizowaniu przepisów oraz zapoznaniu się z 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002101


informacjami na temat oznakowania dróg Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, 

jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.  

 Rada Miejska w Iłży po przeanalizowaniu sprawy, wysłuchaniu Burmistrza oraz 

zapoznaniu się  z przepisami prawa w przedmiotowej sprawie, a także opinią Komisji 

Rewizyjnej uznała skargę za bezzasadną. Do zadań gminy w zakresie ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów należy umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic 

i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy. Wobec powyższego 

gmina może umieścić tabliczki kierunkowe do posesji, jednak nie wynika to z jej obowiązku 

ustawowego.  


