
UCHWAŁA NR XIII/44/11 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 

z dnia  10 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Górskiego. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia      

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zmian.) – Rada Miejska w Iłży po uzyskaniu wyjaśnień Burmistrza, uchwala            

co następuje: 

§ 1 

Skargę Pana Wiesława Górskiego, w której jest zawarty zarzut nadania numeru 

porządkowego  19 A na działce geodezyjnej nr 604 przylegającej do ul. Błazińskiej w Iłży             

co jest sprzeczne z planem urbanistyczno – geodezyjnym działki – uznać za bezzasadną.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem powiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 W dniu 11 maja 2011 r. do Rady Miejskiej w Iłży za pośrednictwem Głównego 

Geodety Kraju znak pisma: KN-0612-15/11 wpłynęła skarga Pana Wiesława Górskiego na 

niewłaściwe działania podejmowane w Urzędzie Miejskim w Iłży w zakresie nadania numeru 

porządkowego 19 A wydanego Państwu Jadwidze i  Kazimierzowi Sielwanowskim na działce 

geodezyjnej nr 604 przylegającej do ul. Błazińskiej w Iłży – numer dla nowobudowanego 

budynku. Skarżący podniósł, że ten numer porządkowy jest taki sam, jak numer porządkowy 

nieruchomości do niego należącej.  

W dniu 20 maja 2011 r.  powyższą skargą zajęła się Komisja Rewizyjna Rady 

Miejskiej w Iłży, której celem było zbadanie jej zasadności. Z materiałów rozpatrywanych 

przez Komisje oraz z wyjaśnień złożonych przez Burmistrza wynika, że w dniu 01.02.2011 r.                    

z wnioskiem o wymeldowanie Państwa Jadwigi i Kazimierza Sielwanowskich z pobytu 

stałego w Iłży ul. Błazińska 19 a, wystąpił skarżący, podając, że Jadwiga i Kazimierz 

Sielwanowscy zostali bezprawnie zameldowani pod adresem Iłża, ul. Błazińska 19 a, której 

jest właścicielem i nie wyrażał zgody na ich zameldowanie.  

Decyzją z dnia 17.02.2011 r., SO.51151/1/11 wydaną przez Burmistrza Iłży orzeczono 

o umorzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, uzasadniając, iż Jadwiga 

i Kazimierz małż. Sielwanowscy w dniu 08.10.1987 r. dokonali zameldowania na pobyt stały 

pod adresem Iłża ul. Błazińska 19 A w nowowybudowanym budynku, którego są prawnymi 

właścicielami na działce geodezyjnej 604 i 605 na podstawie zaświadczenia o nadaniu 

numeru na nieruchomości wydanego przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 

Miasta i Gminy w Iłży. Natomiast Wiesław Górski jest prawnym właścicielem odrębnej 

zabudowanej działki o numerze geodezyjnym 608 położonej w Iłży ul. Błazińska 19 a. 

Od powyższej decyzji odwołał się skarżący żądając natychmiastowego  

wymeldowania z jego posesji w Iłży ul. Błazińska 19 A (działka geodezyjna nr 608) Jadwigi    

i Kazimierza Sielwanowskich, którzy tajnie,  bezprawnie zostali zameldowani w dniu 

08.10.1987 r. pod adresem jego budynku mieszkalnego.  

Organ II instancji  decyzją z dnia 25.03.2011 r. WSO –R.6210.18.2011 Wojewody 

Mazowieckiego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzje uznając, że Jadwiga i Kazimierz małż. 

Sielwanowscy nie są zameldowani w nieruchomości Wiesława Górskiego tj. w Iłży przy               

ul. Błazińskej 19 a, zatem postępowanie w mniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe. 

Organ odwoławczy wyjaśnił, iż numery porządkowe posesji nadaje właściwy Wydział 

Geodezji na podstawie którego organ meldunkowy dokonuje zameldowania na pobyt stały                 

w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem. W mniejszej sprawie właściwy jest 

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Iłży, który nadał numer porządkowy przedmiotowej posesji i który obecnie może zmienić 

oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym.  

W powyższej sprawie toczy się nadal postępowanie w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym  w Warszawie.  



Należy podkreślić, że nieruchomości nie były oznaczone tym samym numerem. 

 W dniu 11.02.2011 r. Burmistrza Iłży działając na podstawie art. 47 a ust. 5 ustawy                

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2010 Nr 193, 

poz. 1287) wydał zawiadomienie o ustaleniu nowego numeru porządkowego 19 dla 

nieruchomości stanowiącej własność Państwa Jadwigi i Kazimierza Sielwanowskich,                  

w miejsce dotychczasowego numeru 19 A. Oznaczenie nowym numerem nastąpiło z Urzędu 

w celu usunięcia niedogodności wynikających z oznaczenia dwóch różnych nieruchomości           

nr 19 a i nr 19 A. 

Zarzut postawiony w skardze jest nieuzasadniony i tym samym skarga Pana Wiesława 

Górskiego okazała się całkowicie bezzasadna.  


