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Kraków, dnia 21 sierpnia 2022 r. 

 

 

Szanowny Pan 

Wojciech Dyakowski 

Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

L. dz. 9/2022 

 

Na podstawie art. 227 K.p.a. składam skargę na Prezydenta Miasta Radomsko celem rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością, wynikającą z art. 7b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), dalej zwaną uPgik, który w stopniu rażącym nienależycie 

wykonuje swoje zadania z dziedziny geodezji i kartografii, a przez zaniechanie obowiązków narusza 

praworządność ze szkodą dla interesu publicznego. 

UZASADNIENIE 

Prezydent Miasta Radomska, posiadającego status miasta na prawach powiatu, miedzy innymi ma 

obowiązek prowadzenia dla obszaru miasta ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której 

mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 uPgik. W tym samym przepisie prowadzenie ewidencji gruntów i budynków jest 

zdefiniowane jako wpisywanie danych wynikających z ostatecznych decyzji administracyjnych do ewidencji 

gruntów i budynków nie później niż w terminie 30 dniu z urzędu w drodze czynności materialno – 

technicznych. 

W roku 2007 Minister Budownictwa wydał ostateczną decyzję znak BO2-785-R-71/07 w dacie 

2007.02.28 stwierdzającą na podstawie art. 156 § 1 pkr 2, art. 157 § 1 i art. 158 § 1 K.p.a. nieważność decyzji 

Wojewody Łódzkiego znak CN.V.72200/M/I/2/2000 data 30.11.2000 r. w sprawie nabycia przez Gminę 

Miasta Radomska własność działki nr 63 położonej w Radomsku. 

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej oznacza jej niebyt prawny i ma na celu 

wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji wydanej z naruszeniem przepisów prawa materialnego. Taki 
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właśnie los spotkał decyzję na podstawie której Gmina Miasta Radomska miałaby nabyć własność działki nr 

63 użytkowanej jako dojazd do nieruchomości, urządzony po częściach prywatnych działek. 

Kolejni Prezydenci Radomska, pomimo ustawowego obowiązku nie wprowadzili do ewidencji 

gruntów i budynków aktualizacji danych, która oznaczałaby utratę prawa własności przez Gminę Miejską 

Radomsko w stosunku do działki nr 63. 

Taki stan rzeczy trwa od roku 2007 do dzisiaj (14 lat), tj. do czasu emisji 67 edycji tygodnika mierniczo-

geodezyjnego #kawazmierniczym https://youtu.be/cK6n9gzeLeQ sytuacja taka trwa pomimo, że 16 

października 2013 r. jedna z osób Zainteresowanych złożyła wniosek o ujawnienie w ewidencji gruntów 

przedmiotowej decyzji ministra mimo, że nie miała takiego obowiązku bo ustawowy obowiązek był po stronie 

Prezydenta Radomska. 

Jak wynika z dokumentów przesłanych do Redakcji #kawazmierniczym, kolejne władze miasta Radomska 

wykazywały dużą, celową niekompetencje w prowadzonej sprawie tzw. ul. Zielnej w Radomsku. Unikanie 

wpisów w ewidencji gruntów i budynków pochodzących z dec. Ministra Budownictwa, pozbawiających racji 

bytu takich wpisów Jednostce rejestrowej G20 jak: 

1. GMINA MIEJSKA RADOMSKO WŁASNOŚĆ 1/1 

2. DROGI GMINNE 

3. Nr działki 63 Id działki 101201_1.0016.63 

4. Położenie działki ZIELNA 

5. Użytki OFU dr Pow 0.0779 

uzasadniały np. wydawanie dalszych pozwoleń budowlanych pomimo braku dostępu do drogi publicznej. 

Reasumując, wydaje się, że władzom miasta Radomska nieujawnianie faktycznego stanu prawnego 

działki nr 63 było na rękę. W dostarczonym piśmie TGN.6870.35.2022 Pani Monika Andrysiak Z-ca Prezydenta 

Miasta Radomska składa oświadczenie: „iż „działka przed uwłaszczeniem się Miasta stanowiła własność 

Skarbu Państwa”” by potem się poprawić „tylko działki niebędące własnością Skarbu Państwa lub właściwych 

jednostek samorządu terytorialnego, a będące w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r. i zajęte pod drogi 

publicznej, staja się z mocy prawa ich własnością od 1 stycznia 1999 r. co zostało wykazane w decyzji łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak GN.V.72200/M/I/2/2000 z dnia 30.11.2000 roku. Za tą nieścisłość 

przepraszam.” O tym, że wobec tej decyzji stwierdzono nieważność, a więc jej niebyt prawny, a to nie pozwala 

na powoływanie się na nią, to już Pani Prezydent umknęło albo było celowym przemilczeniem. 

https://youtu.be/cK6n9gzeLeQ
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Tylko że, fakty są zgoła odmienne. Od daty wydania pierwszej decyzji Wojewody Łódzkiego, t.j. od 

30 listopada 2000 r. własność działki ewidencyjnej nr 63 w Radomsku, aż do dnia dzisiejszego, nie była ani 

Skarbu Państwa, ani Gminy Miasta Radomska, czyli przez 22 lata nie miał prawa istnieć wpis w ewidencji 

gruntów i budynków jaki figuruje w załączniku nr 1. 

Nie miał prawa istnieć ale jednak egzystował i służył Władzy do wydawania bezprawnych decyzji. 

Z poważaniem 

Redaktor Naczelny 
www.kawazmierniczym.pl 

Leszek Jan Piszczek 
/pismo podpisano elektronicznie/ 

W załączeniu: 

1. Informacja o działce 

2. Decyzja Ministra Budownictwa z 28.07.2007 r. 

3. Wniosek o aktualizację EGiB z 2013 r. 

4. Wezwanie + odpowiedź TGN.6870.35.2022 

 

Do wiadomości: 

1. RADA MIEJSKA - Urząd Miasta Radomska 

w związku z TGN.6870.35.2022 

2. Małgorzata Sikorska-Kierasińska 

 

 

 

 

 


