UCHWAŁA nr 57/V/2011
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg Teresy Biniek na zaniechanie Burmistrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229
pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
po rozpoznaniu skargi Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Oddala się jako bezzasadną skargę Teresy Biniek z dnia 10 stycznia 2011 r.
na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno związaną z rozpatrzeniem
wniosku w sprawie uŜycia nazw ulic Tulipanów i Frezji w Piasecznie.
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarŜącej o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie
Organ administracji z urzędu bada właściwość rzeczową i miejscową
wpływających pism, w związku z tym stwierdzono, Ŝe wnioski T.Biniek z dnia 21
września 2010 roku (KW 056-59/10) oraz z 7 stycznia 2011 roku (KW 056-6/11)
naleŜy traktować jako skargi na zaniechanie burmistrza.
Aczkolwiek zarzuty wniosku uznanego za skargę nie są jasne, zapewne
skarŜąca posługując się wyraŜeniem „posesje przy Tulipanów 1” ma na myśli 7
domów jednorodzinnych przy ulicy Frezji.
SkarŜąca w obydwu skargach podnosi, Ŝe „właściciele 7 domów przy ul.
Tulipanów 1 w Piasecznie bezprawnie uŜywają nazwy ulica i droga /przez
oznakowanie/ i wnosi o pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej przez
wprowadzanie w błąd jednostki publiczne” i zarzuca burmistrzowi zwłokę
w załatwieniu tej sprawy.
Właściciele domów jednorodzinnych, których wskazuje skarŜąca, mają
nadane numery porządkowe od ulicy Frezji
Skarga jest bezzasadna, poniewaŜ zarówno ulica Tulipanów jak i ulica
Frezji stanowią drogi, odpowiednio gminną i wewnętrzną (lokalną). Nazwy ulic
zostały nadane odpowiednio, uchwałą nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 26 maja 1988 r. i uchwałą nr 110/VIII/99 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 24 marca 1999 r. Zatem nazwy: droga czy ulica Frezji nie są
uŜywane bezprawnie ani nie wprowadzają nikogo w błąd.
W związku z powyŜszym naleŜy orzec jak na wstępie.

2

