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WOJEWODA POMORSK1

/t

NSP-il1.431.1.2013.3C Gdarisk, dniaJ{.htego 014 r.

Fal Wcjciech Szczurek
PRAUYNENT MIASTA GDYN

wYs r.{FI$NrE POI(ONTROI#hIp

Kontrolq w UrzEdzie Miasta Gdyni, w dniach t1-27 grudnia 2013 r. przeprowadzily starszy

inspektor wojewdclzki Beata Cicharske olnv. starszy inspektor wojewddzki Natalia ka,

na podstawie pisemny*h upor.r'azniei dc przeprowadzenia kr:ntroli nr 1112013 i 121200 t znrik'

NSP-ilI'431'1'2013'FC z dnia l{i grudnia 2013 r' w5'danych z upowaznienia {ewody
Pomarskiegc przez Dyrekl*ra Wyrlzialu Nieruchomodci i Skarbu Fanstwa. Pani4 Sylwig

Rr.reste

Kalu2E

[. T'rmat, zakres ktntroli i tkres tbjtty kontrol4:

Tematem kontrali hylo r.vykonywanic zadahz zakresu administracji rz4dowej, w
1) zwrot6w wywlaszczonych nieruchomo$ci {art. 147 ustar,vy z dnia 21 sierpnia 1997 t.

o gospodarce nierueh'omc$ciami; j ,t. Dz. U. z 20 1 0 r. Nr I 42, poz, 65 L zo zm
odszkodowafr ea nie:"uchomo$ci, kt6re z mocy pratva staiy siE wtasno6c gmin

lub porviatdw na podstarvie decyzji o zezw*leniu na r:ealizacjg inwestycji weJ

(art. 12 ust. 4a w zw, z aft. lla ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r' o ych

zasadach przygotcwania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publ
j.t.Dz. U. z 2013, poz. 687).

Kontrola objEta spr*wy z*kcfczone w okesie od dnia 01 stycznia 2012 t.
30listopada 2013 r.

Do pr6by rvybrano sprawy o nastgpuj4cych sygnatr:rach;

a) dotycz4ce z-.rvrot$rv nieruehomo$ci
1. MG0.6821.26.2*12
z. MG*.72211-80i08
3. MQO,72211-27/44
4. MGO.682i.19.2011
5. MG3.72211.12s.2009
6, M{iO.722i 1-261t}s

b) dotyczqce odszkodi:wati za nieruehomo$ci
1. MCS.6833.2.2A11.M8 {decyzja rnydana pod nr 7)
2. MGS/MR/6833, I 0.4.201 1-2012.M8
3. MGS.6833,5-C.19,201 1.MB
4. MGS.6833.12.18.201 1.MB
5. MGS.6833.t2,38.2011.M8

znych;

dnia
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6. M0S,6833,4.1.2012.M8
7, MGS.6833.6, 15.2012.MB/JU
L MGS.6833.6.35,20r 2.MB
9. MGS.6833,6,55.201z.MrJ
I 0. MGS,6833,$.7 5.2412.M3
1 1. MCS,6833.6,95.2*l2.MB
1 2. MGS,6833.6.11 5.20 12.M3
1 3. MGS.6833.6.13 5.241 2.IvlB
1 4. MGS.68 33.6,155.201 2,MB
1 5. MGS.6833. 1.201 3.MB
I 6. MGS.6833.39.20 1 3.Mll
1 7, MGS.6833.59,20 I 3.MB
I 8. MGS,$833.79.20 I 3.MB
1 9, MGS,6833. 1 0*.20 I 3.MB
20. Mtis,6833. 1 20.20 I 3.Mn
21. MGS.6833. I 59.201 3.MB
22. MGS.6833. 1 83.20i 3.M3

II" 0cena

Wykonywanie zadait
z nieprawidlowo6ciami.

III. Ustalenia

kontrolowanvm zakresie ocsruam:

Za nieprawidlowoici uzndrno tt*aestic, ktdre sporuodotvaly wydanie blgdnego rozstrzy

Zu uchybienia uznana l*yestie, kttire +v realiach kontrolowanych spraw nie

na prmtidlrsvtoit rozstrzygnigcia, jednakie slunotviq stan niepoigdany, ktdry nie

rniei miejsca i w ittrytch sprawssch ffiogq zostat uznane za nieptawidtowoit:i'

W wy*iku przeprouadzonej kontroli ustalono , ze w okresie objEtym kontrol4;

a) w sprawach dotycz4cych zwrot{iw nieruchsmo$ci mialy miejsce na

uclrybienia i niepraw idtow aici.

1. };4CA,722ll-80l0S
- niedochowanie terminu zalatwienia sprawy (uchybienie) * przekraczanie

zalatwienia sptaw). naraza organ prowadzqcy postEpowanie na

hezczynno$ci

2. MGQ.722lI-27104
- niedochowanie terminu zalatwienia sprawy (uchybienie) - pruekraczanie

zalatwlenia spmwy llaraza organ prowadzqcy postEpowanie na

bezczvnno$ei
- czE$ciowe wydanie decyzji *dministracyjnej e naruszeniem
c wta$ciwo.'6ci (nieprawidlowaSt) takie dzialanie mo?e byi
do stwisrdzenia nicwa*no Sc i wyd anei decyzj i administracyj nej

ywnie

qcm.
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na mocy postanoi&{enia z dnia 1{) grudnia 20A4 r. Wcjewoda Pomorski k4czyl

Itrezydenta Miasta Gdafiska, wykonuj4cego zadanie starosty z zakresu admi I

rz4dowej, cd zalatwienia wniosku o rwrot czt$gi dzialkl nr 42 i rl?
do rozpatrzenia sprawy Prezydenla Miasta Gdyni, wykonuj4cego zadanie

z zakresu administracji rz4dorvej

ty

Prezydent Miasta Gdyni, wykonuj4cy zadanie starosty z zakresu admi istracii
rz4dorvej, nie mial zat€m p*dstaw prawnych do umorzenia postqpowania w sunku

z dnia

3. MSO.6821.19.2011
- nieclochowanie terminu zaiatr.r,-ienia splawy (uchybienie) * przekraczanie

zalatwienia sprawy nariza organ prowaclz4cy postEpowanie na

beeczynnoSci
- oparcie siq na elokumencie (postanowieniu spadkowyfft z dnia 04 a

2003 r. S4du Rejonorvego rv Gdyni, Wydzial VII Cywilny, sygn.

akt Vll Ns 1671/{J3), ktdry zostat zl*zony jeclynie w postaci pu

niepo$wiadczonej za zgodno$i z oryginaiem, podczas gdy akta sprawy wi m1e0

postaei oryginal6w lub uwierzytelnionych kopii dokumentdrv (dokumenty i4ce
postai kserokopii nieuwierzy4elnionej nie slanowi4 dowcdu, wyrok N
S4da Administracyj*ego z dnia 01 lutego 7A12 r I FSK 1753111) * takie iaianie

naraza organ prowadz4cy postqpeiwanie na wydar:ie rczsltzygnigcia na stawic

dokumentacj i p o drobi*nej 1ub sfalszowanej (u c hy h i e ni e )
* nieprawidlowa interprelacja tre$ci a*. 279 ustawy o

nieruchamc$ciami dokonana przez organ, tj. przyjqcie, ze w pr

gdy uzytkowanie wieczyste powstalo z, t71eoy prawa ,,odpada" jedna z p

do dziatei< rzr:713,1,15, 116,27 i ,,ranioskowanej dziaiki nr 1/11" (pkt 2 decyzj

20 wrze$nia 2013 r,), poniewaZ nie byl organem wla*oiwyrn do rozpatrywania

d*tyczqcej rv/w dzialek

wskazarrych w tym przepisie i wystarczy zbadac kiedy takie prawo

natamiast nie ma konieczna$ci astalania kiedy zostalo wpisane
wieczS'stej {uchyb ie n ie )

Frezydent Miasta Gdyni, nyk*nrljqcy zadanie staro$ty z zakresu admi

rzqdowej, nie ustalil ki*dy prawo uiytkowania wieczrystego ustanowione na

rr 2031& zostalo lvpisane do ksiggi wieczystg {przyjqcie pYzez orgat, ze wpi

dokonany w dniu *9 marca 2001 r. jest blEdne, co wynika z badania tre6c

wieozystej), a zatem powoly*'anie sig na arJ, 229 ustawy o

nieruchomoiciami bylo przedwczesne

Powyzsze naruszenie t- niniejszej sprawie - nie powoduje zmia*
rozstrz.ygnigcia r.l.ydanego ptzez Frezydenta Miasta Gdyni, wykonujqcego

w przyszlo$ci takie dzialanie moZe spowodow*i sytuae.j€, w ktdrei or

decyzjg bez podstawy prawncj, co mo*e by$ przeslank4 do stwierdzenia ni
takiego rozstrzygniqcia

r'oMoRSKI urtz,qD rvo;rrvdDzg lv #DA*sKU
lVydzi*l Nieruchomo3ri i Skarliu Paristwa

ul, Okopowa 21/27,80-810 tldansk, tel.: 58 30 77 508, fax: 58 30 58 967

wivw.gdansk.uw.gov.pl, e-rnail: nsp@gdansk.ulv. gov..pl
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starosty z zakresu administracji rz4dowej z uwagi na fakt, 2e na dziaice

istnieje prawo uzytkowania wieczystego na reecz PKI) S.A', co

z}y8

z orzeozniotwcm s4d6w, uniemoaiiwia orzeczenie c zwrcoie (m. in' uch Sqdu

Najrayzszego z dnia 22 grr"rdnia 1993 r,, sygn. akt lll AZp 24/93), i



4. MGO,72211.125.2009
- niedaehawanie terminu zalatwie*ia sprawy (uchybienie) - przektacza:rie

z:atatv*ieni'* sprilwy narail* olga* prowadz4cy postqpowanie na

bezczynnoSci
- crparcie sip na dokumentauh (pp, postanowienie spadkowe z dni* 06 grudn

r. S4du Reionowego w Gdyni, Wydziai I Cywilny, sygn' akt I Ns 1417/90

nieuwierzytelnionej nie stanowiq dowodu, \&yrok Naczelnego

Administracyjnego z, dnia 01 lutego 2012 r, I FSK 1753111) *" takie (

nffialb ofgan pror.vadzqcy postqpolvanie na wyclanie rcz*trrrygnigcia na p

dokunrentacj i podrobionej lub sfaiszowanej (t tc hy b i e n i e )

za zgodno$i z cryginaiem, podczas gdy akta sprawy winny mied

oryginal6w lub uwierz;telnionych kopii dokumentdw {dokumenty majqce

nieprawidlowe oblipzanie daty jej ostateczno$ci (M{;$.6833-39.20

MGS,6833-79.2n13.M8);
r dorQezanie rnatrzo*kom korespondencji w jednym, wsp6lnym egzemplarzu, w

kietty s4 oni odrEbnymi stronami i ka2demu z nich, niezale2nie od

przystugaj4 prawa uczes:lliczenia w postqpor.vaniu (korespondencjq nalezy

irn osobno) - takie clzialanie naraia organ prowadz4cy postqpowanie

zostaly zlozone .iedynie w postaci kserokopii niepo$wiad*zonych za

z cryginalem, podczas gdy akta sprawy winny mied postac ory inai6w

lub uwierzytalnionych kopii dokrxnenidw (dckurnenty maj4ce postai p!1

S4du
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5. lJdCQ,72211-2{n1s
- niedochcr*'*nie terrninu zalalwienia splawy (ucltyhienie) * przekraczanie

zalatwienia sprawy narcLa organ prorvadz4cy po$tQpowanie na

bezczynno$ci
- oparcie siq na dokumentach (np. decyzji z clnia 09 kwietnia 1981 r. oraz

z dnia 09 ezerwca i980 r", bqd4cyeh podstaw4 wywlaszczenia nieruc i),

kt6re zostaiy zlozcne jedynie w postaci kserokopii niepo$wi yoh

kselokopii nieuwierzytelnia:rej nie stanor,viq dowodu, wyrok Naczel Sqdu

Aelrninistracyjnego z rlnia 01 lutego 2,012 r. I IrSK t753/t1) - takie

narcz.a organ prowadz4cy postqpowanie na wydanie rozstrzygniEcia na

dokumentacj i podrobir:nei iub sfaiszr:wanej (u c hy h i e ni e )

b) w sprawach dotycz4cych aelsz-kodowafi ea nierucholrcr$ci:

hIiEPRAWIDLOWOSC:

niedokladna analiza tre$ei operalu szacunkowego plow adz4ca do niezauwaf eni blgdu

obliczenicrvego ' przy i:kre$leniu warto$i skiadnikdw budowlanych - co sk waio

*stalei:iem odsz,kodowania rv nieprarvidicwej kwocie (MGS,6833.5-C.19,2011 ).

UCHYSIENIA:

ponowne wysylanie do stron korespondencji, ktora u'czefniej zostaia w{{nle

awizowana i niepodjqta w terndnie i korzysta z domniemania dolqczenia,

2e winna zostac pozo*tawiona w akiach sprawy ze skutkiem dorgczenia

dzialanie rv przypadku ponownego wysiania decyzji administracyjnej

psMoRsKI utrz43 woJttw6lzxt w cuansru
l?ydzial il{ieruch*moici i Sksrhr la*stwa

uf. Ok<rpowa 2 1/27, 30-110 Gtiahsk, tel.: 58 3{ 71 508, fax: 58 30 58 96?

trvw.gtlansk.urv.gov.pl, o-mail: nsp@.gdansk'uw. gov;pl



niezapentienia wszystki:ir $tfonom ezyllnego udzialu w postqptwantu

$,tGi.6f*i3.tz. i &"2{}i t.tvttt, e,?{;S"6833.6.?5"2012.M8' ft{GS"S833.6.9s.2t}12.MI3,

toICS.{1833"10{}.2013.n{H, B'g€s.ss33.120,2{}13.MI}, M$S.{1833.159.2t113.MIp);

wyclarvanie clecyzji przed Lrplyn'em lerrninu wyt"naarlr\rego stronom do zap$znania

siq ze zgr6madzorlyll matefialcrn clowodciw,vm - takie c{zialanic llaraza olgat)

prowadz4cy postqpowanie na z&tz;$. niezapervnienia stronom czynnego rirclzialu

w postqpowaniu {M{i$.6833.4. r.?{} 12.P[13, MG S. 6833.79'2$ I 3 "M l3] ;

rv przypadkr.r, gdy 6es1,zji zrid naclano rygol nalychmiastowej rvykonalntr$:i' 4q?d"t1
z art. lB ust, 1 e pkf 1 ttsl;rn'y o szczegohrych zas*da*h przygoto\t/anla I reFllzac]l

inrvest,t,cii w za.krcsie clr6g publicenych. cbliczanie terniinu na ul'Ydaute

nieruchomo$ci, runozliwiaj4c* podr,vyzszenie oriszkodorvaniit tt 5 ol, jcj wfrrto$ci.

od claty ostateczno$ci tej dec-vzji. zamiast od daty dorqczenia stronic.zawradqlnrenla

o rvycianju tltayr,ii zrid * takic dzialanie moze prorvadzic dr: nieprar'vidfowegc:

ustalenia wysokodci odszl<*dowania {M{i$-6833' 1 S9.2{}'! 3'l?IB} ;

na skutek blEdnegg orlczl'1ania zapisdrv ksiggi wieczystej przyznanie odszkotl[iwania

m'in.|}atruAI$lpr:clczas'gclypowinn*by(,przyznanePanuAF
AII $I {V1G$"6S33.159.2{}13,M8) * rry realiacli sprawy tno2e pfdlegac

sprusiorr'att itt:
lv sytuirc.ii, kicdy lv sprar.vie poin{'i:rmowt}11o stl'otly o zebraniu peineg0 mflterlaiu

dou,itciowego i n:ozliwa$ci zapoznania sif z t"iim, a nastqpnic materf ai ten

uzupelniano, r-rp. trv zakresie rnozlir,voici podwyzszenia odszkod]olt'ania

o 5 oA rvadodri rrieructronodci, irie zawiadomiono stron, o tlzttpeintent$ t nte

\\yznaczono no\\,ego terrrrinir ni] z;ipoznanie siq'znim *takie dzialante narazf.organ

prou,adz4cy postqporva:rie na z.at:zu- niezapervnienia stronom czynnego ud;fiatu w

pnrrqpc,no,rniri $,g#sin{Si6833.10"4 .2*1t-i{t12.ru*, PIGS.5833.6"15.2S1?.418/JU,

ivgils.6s33.6.35.2{}X2.M:8, M{;S.6S33.6"55.?S12.trIB, MCf;"S833.{.75"2012,Mlt,
ktcS.slt33.s.95.2{}i2.M1*, MilS.{i83"3"6.115.2012.M}}, M{;S.6333,6,1,35.20f2.n',I$,

i\{{;s.6833.6" I 55.2{}i ?.tr{1}i;
opzLrcie siq na doliumentneh, rp. pelnor:rocniclwie, ktrire zostllto zlo2one |eclynie
w posteti kserokopii niepo$rviadczone.i z,a zgotlna*c z orygina'lem, podczas AflV afta

sprarvy rvinn.v rnied postad oryginaior.v lub uwierz;'telnionych kopii dokn$lentdw

(ciokumenty maj4ce postaC kserokr:pii tticuwierzytelnionej :rie stanor,vi4 dpwodtt,

wyrok Naeeclnego S4du A<1nipis1s6:yjnego z elnia 01 lutego 2l)1..2 t;l F'SK lF5l/11)

- takie dziatalie naLaza ofgan ptolvadzqcy l)ostqpo!\anic tta uyclatlie rttzstrzylgnlqula

l1a poclstawie clokumenucji pcrrlrobionej lub sfblszou'ane.i {MGS.6833.6.135.
?{}1?.MB};
nieopisanie ptz,*'/, rzeaz*znawcq rnaj4tkovr,cg() w operacie szacunkowyrn wriicrsk6lv

r.vypll,rvajEcycl: z analizy zasaily korz.v-sci, tj ustaienia, czy ceny dziatek

o ptzeznaazeni* rlrog*w)rm sil wyzsze niz eeny dzialek o pierwotn,'"rn przezn$czen1u,

wypika.i4cvr:'r z dlrkumentu planistycznego - takie dzialanie moie prfwitdztc

do licplalvicliowego r-rsl.alenia rvysoko.ici c;drzkcdowania {MCii.6833.2"2011'MB'
pr$s/Ml3/6S33.1f).4"2{}t 1-2*12.M:3, MGS.6833.5-C,19.2fl11"M8, MGS.6q33'4'1.

?{}12.M13, mG$.$833.S.35.:{}??.h'rc, plG$.6[J33.6.55,201?.1V{8, MGS.6813.5.75'

2012.trII3, h{{;S"5833.$.95"2E12.ft€13, MCS.6833.6"115.2012"fv{B, {;S.6833f6"135'

2(' I 2.1V{}3, MGS.6833"6. 1 55.?{} I 2.M3};
nicrJochos'anie terminu zalatrvienia sprarvy - przekrzrczanie terminu za{{twienia

spfawy nat'aza of gal1 prorvaclzqcy postEpotvanle na zatzul bez.cz])'rinof ci

(tr{ G S. 68-1-1. :. ?0 I {. tr{B, Rq#S 
" 
6 t133. 5-C. : 9.2 & t { . MF).

o o^,,:*i,r, I 
j nz-4 D rno, irniioi,* i" l,r** s *tr

lVytlzial F{ ieruchcmo{ti i Skn rbtl Paf:srlY,l
ul. {)koprrwa 2 1127. 80"ltt0 (idarisk. tel,; 58 30 77 -{08, fnr: 58 30 5fl 967

rvwu gtli:lsk.,rrv.gov.pl, c-rnail: nsp(!g<la:rsli.uu'. gov.pl
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Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt?w zw, z ert", 45 ustaury z dnia 15 lipca 201 I r' o
w administracji re4dorvej (Dz, U. Nr 185, poz, 1092) prlddirrn zastrzezenie

Miasta Gdyni, wykonujqcego z,adanie starosty z z,akresu administrac.ji rzqdowej,

23 stycznia 2A14 r. (sygn. sprawy: SOO.1710,15.2013) do, projektu lvy
pokontrolnego Wojewocly Pornorskiego z dnia 14 stycznia 20tzl r. i wyjadniam co nas

Wnioskiem z dnia 01 czenvca 1999 r. Pan MII il] wystqpii do

Miasta Gdanska, w,vkonuj4cega zadanie starosty z zakresu administrac.ii

nieruchomudci stanowi4cej clawniej parcele nr: 63/1, 6312 i I.
Jak ustaiono na podstawie wykazu zmian grr:ntowy'ch dziatki nr 63/1,

obecnie dziatlct nr: 27, tl3" Il5 i 116 araz- czE$i dzialkt rt 42. Ponadto,

wpisana do ksiEgi wieczystej Nr {iD1G/0A0i59979, gdzie w dziale liiako
Gmina Miasta Odanska,

Z uwagi na powyzsze Wojervo<l* Pomorski, postiurowieniem z dnia 10 grudnia

Nr RR-GK.IIIIA|-17724-211104, pov,'aluj4c siq na tre$c aft. 142 us1. 2 ustawy

6312i1s
dzialke nr
wtafciciej

enta

dnia
enia

ydenta
zwrot

q

2 jest
guruje

04 r.,
dnia
651

Gdyni,
iosku"

lo

toku
(znak
wrotll

?1ItA4
/'htrJ

01 czerwca 1999 r., r.v zakresie w jakim dtttyc,zyl zwlotu czq{oi dzialki nr 42 i
dnia
*zyl
"resLldo rozpatrzenia sprawy Prezydenta Miasta Gdyni, wykon{4cego zadanie starosty z

administracji rz4dowei,
Postqpowanie zapocz4tkowane w/w poslalowieniem bylo prowadzcne ptzez

Miasta Gdyni, wykonnj4cego zadanic starosty z zakresu administracji
pod sygnatura akt MC,O,722t1.271$4 (znak archiwalny: MOO-L-7221-ll*d:14104).

Z kolei, przed Prezydentem Miasta Gdariska, wykonuj4cym z*danie starosty z
administracji rz4dowej, pod sygn. akt WS-1V/72211/138199-2009 toczy*o siE postq

dotycz4ce dzialek nr: 27, 113,1 5 i 1/6.

Wyja$niC w tym miejscu nale*y, 2e wniosek o zwrot nieruchomo$ci powinien
od wszystkich uprawnionyuh osdb, Jak ustalono na podstawie zgro
Frezydenta Miasta Gclyni, wykonuj4cego zadanie staro$ty z zakresu administracji

21 sierpnia 1997 r,*-.,ggryda[9p-" ttieruchomo$ciami (1. t. Dz,.IJ,22010 r. Nr 10p*1

ze zm, ). wy]4czyt.Pjczydent'f Miasta Cdafi ska, r.vykon uj4cego_ zadanie .starosty_ z

auintnlSlISi.;l fz3.'\ve-t. *U Ziltct\rlCn!e 'rit!!(ls*!.. ,-otto -t',lD .ll

rnaterialu dowodowego uprawnionymi do wystqpienia o zwrot nie,rushomo$ci stan

dawniej parcele nr: 6Jl1, 6312 iL--byli, og6cz pana Mll sll rownlda!vn1s1 parceie nr: bj/ l- b5tL r j DY[. oprocz rana wtrlr )-Il IUw

1I- 
--W/w osoby, pismem z dnia 03 czerwca 2009 r., wyst4pily do Prezydenta Miasta

o zwrot nieruchomodci. Treii przedrniotowego pisma wyra*nie wskazuje, te nie rozs

ono wniosku rana fulil ff " dniu *1 "r*t*** 1999 r, o zadnt

wykonuj4cego zadarie staro$ly z zakresu administracji re4tlowej, z,,uzupelnieniem

gdy organ dysponowai juz zardwn* wnioskiem z dnia 0l czetwca 1999 r,,jak rdwni
uz*pelnieniern z d:ria 03 czerwca 2009 r., a przedn*iotovvyl:r pisrnem Prezyclent Miasta

po przekazanta przez Wojew.odg Pomorskiego postanowieniem RR-GK.III/At,/772
postqpow*nie w sprawie zwrotu uYwlaszczonej nieruchomo$ci (...), stanowi4cej

nowe

nieruchomo$ci, a tyn:r Samym nie wszczglo nowego postqpowania administraeyjne go'

Nale2y panadto zauw*Ly*, 2* z Xefrci wszystkich pism wysylanych do stron

postEporvania wynika jednoznacz:rie, 2e pod sygnatur4 akt MCA'72211,27104
archiwalny: MGO-L-7221-Il&d.-14l04) toczylo siE jedy:aie post€powanie dotycz4ce

czqSci dzialki m 42.
W szczeg*lao$ci podkre$lenia tvym*ga fakt, zc pierwsze pismo lv sprawie, talo

skierowane do stron postQpowania r.v dniu 10 czerwca 20{}9 t', a eatem w ncie

Jego
Gdyni,

wyk*nuj4cy zadanie starosty z zakresu administracji rz4dowej, poinformowal, ze wadzi

czg$i dzialki nr 42". Wyjadnii ponadto nalezy, 2e r6wniof. o$tatnie pisno Prezydenta

"* " 
I'o*ronsxr unz+u woJnwdozrt w cp,+t'tsKtt
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Miasta



Gdyni, wykonuj4cego zadanie $tarosty z zakresu administracji rz4dowej, przed v

deoyzji, r- dnia 26 sierpnia 20i3 r,, ktdrym ofgan zawiadornil,2e ,,zostal zebrany

dowodowy w sprawie o zwrot *ywlaszczonej nieruchomo$ei polcionej w C

stanowiqcej abecnie czq$f dzialki w 42", $wiadczy o tym' ite postqpowarue

Prezydentem Miasta Gdyni, wykcnuj4cym zadanie starosty z zakres$ administracji wsJ'

toozylo sig jedynie w stasunku do przedmiotowe.i nieruchomo$ci.

WskazaC rdwniez nalezy, !e waiosek o zwrot dzialek nt:27,7/3, ll5 i l/6
rozpatrzony przez Frezydenta Mi*sta Gdafrska, wykonujqcego zadanie statosty z

aclministracji rz4dowej, w postqipowaniu 0 sygn, akt WS'1V1772111138199-70fiq

zakoriczylo siE decyzj4 z dnia 25 maja 2009 r'

W $wietle powy2szego nie mo2rut zatem zgodzii sig z Prezydentem Miasta Gdyni,

wykonujqcym zadanie starosty e zakresu administr:acji rzqdowej, z& ,postql
pro*adroni przez ten organ dotycz-yio nie tylko czqrici dzialki rt 42, ale rSwniez

1e

lek

ru:27, 113, l/5 \ tl6.
Bior4c pcswy'zs'ze pod ulvagE nalezaio oddalii zastrzeienie

''*1'konuj 4cego zadanie starosty z zakresu administrecji rz4clowej,

Gygn. sprawy: SOO.1710,15.2013) do projektu wyst4Bienia

Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2014r.

IV. Zalecenia i rvnioski

Majqc na uwadze powyzsze ooeny i uwagi lvnoszq:

fidyni,

prkonlrolnego W wociy

aterial
arisku,
prr"ed

Prezydenia Mias:a
z dnia 23 stycznia

zostal
su

ktdre

14 r.

ls0w

iwo$ci

- w :akreriie stwierdzonych uchybiet'r:
r przestrzeganie, w prowadzonycir postgp6lvaniach adrninistracyjnych, p

*stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowanis admini yjnego

(. t. Dz. IJ.2,2013 r., Nr ?67), w szczegflno*ci *r{. 35 $ 3 i 35 przedmi aktu

prawlleg()

w sprawie Nr MGS.6833.159,20i3.M8 o rozwaienie sprostowania omylki w
osoby, na w-ecz- ktdrej pffiyznano odszkodowanie za nieruchomo$6, w
o ent, i 13 kodeksu postqpcwania administracy.inego

r przestreegani* przepis6w: uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos afci)

nieruchamo$ciami fi. t Dz. lJ, z 2010 r." Nr 1,02, poz. 65t ze zm.), z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szezeg6luyeh zasadach przygotowania i realizacji ji
w zakresie dr6g publi.cznych (t. t, Dz. U. 22013 r. Nr 637 ze zm') oraz zenia

Rady Ministrdw z dnia 21 rvrzednia 2004 r, w sprawie \ryyceny nieruc I

i sporz4elzania <-rperatu szactnkowego (Dz. lJ. nr 2,A7, p*2. 2149 ze zm.)

wcllozenie procedur, kt6re pozwolq na uniknigoie str.vierdzonych

w przyszlo$ci

hybiefi

rozwaf,enie, w oParciu o PrzePisY odeksu- w zakesie stwienlzonych nieprawidiownici o

posi.Epowania administr*cyjnego dotycz4ce

wyeliminowania z obrotu prawnego bigdnie
Mfi$.6833.5-C.19.2011.M8 ot&;L pkt
o sygn. akt MG0,72211-X!A4

tryb6w n*dzwyczajnYch
wydanej decyzji w sprawie o

2 decyzji wydanej w
akt
wie

Inlonnuj4c o powytszym. uprzejmie pfoszg o podjqcie dzialafi majqcyoh na oelu

stwieidzonych uchybieri i nieprawidiowo$ci.
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Jednocze$nie pro$c? poinforma,wai, Wojewadg Pomorskiego, X-!3rlni4ig-$i
otrrym8r.ia aip,ieisgego wyslliliegla paJioltfolne$o o sposobie wykCIfzysfasia

i *iios[6t oiiz wykonaniu zalecetl, a tak*s o poAjqfych dzialaniach lub

niepodjgcia dziaian.
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