
UCHWAŁA X/93/2015
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz.1515) oraz  art. 223 § 1, art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 i art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz 267 z późn. zm)  - Rada  Gminy 
Olszanka  uchwala,  co  następuje:

§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi Pana W. D. na działalność Wójta Gminy Olszanka, dotyczącej 
odtworzenia drogi w miejscowości Michałów w oparciu o stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Wsi uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy zobowiązując  do przesłania 
skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz   z załącznikiem.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Id: 807B7A12-21B6-4300-B986-BA263EA212BD. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr X/93/2015

Rady Gminy Olszanka

z dnia 27 listopada 2015 r.

Przedmiotowa droga przez kilkadziesiąt lat była użytkowana przez właścicieli działek graniczących 
(bezprawnie użytkowany pas działki nr 688 przez właścicieli przyległych ogródków).

Pismem Nr  IRiOŚ 7234.54.2014 r. poinformowano Pana W. D. o spotkaniu dot. użytkowania drogi 
położnej na działce Nr 688 (zwrotne potwierdzeie odbioru - 25.07.2014 r.). W wyniku spotkania
z osobami zainteresowanymi  ustalono, że systemem gospodarczym  Gmina Olszanka będzie 
wykonywać prace mające na celu  odtworzenie drogi. Gmina Olszanka przystąpiła do odtworzenia 
pasa drogi położnej na działce nr 688 w Michałowie. W dniu 20.08.2015 r. dokonano czynności 
wznowienia znaków granicznych i okazano przebieg granic. Zlecono Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi wykonanie robót przygotowawczych. Z uwagi na fakt 
realizacji prac własnymi siłami przez ZGK nie możliwe było precyzyjne wskazanie terminu 
zakończenia prac.

Zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 16.02.2005 r. w sprawie tybu sporządzania 
informacji  oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, 
tunelach i promach (Dz. U z 2005 r. Nr 67, poz. 583 ) nakładają na Gminne Jednostki Samorządu 
Terytorialnego obowiązek zakładania i prowadzenia Książek Dróg. Przepisy te odnoszą się do dróg 
publicznych.

Z uwagi na fakt, że droga, położona na działce Nr 688, nie jest drogą publiczną w rozumieniu  
ustawy z  dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.460 z późn. zm.),  nie 
jest objęta obowiązkiem prowadzenia książki drogi (droga przeznaczona  do ruchu pojazdów 
niezaliczana do żadnej kategorii dróg publicznych jest drogą wewnętrzną). Pismem Nr  IRiOŚ 
7234.67.2015 r.  z dnia 27.10.2015 r. zawiadomiono Skarżącego  o pracach związanych z  
uporządkowaniem i stabilizacją działki jak i o braku obowiązku prowadzenia książki drogi.

Według stanu na dzień obecny droga może być użytkowana i umożliwia dojazd do nieruchomości. 
Ponadto Pan W. D. posiada zjazd na posesję z  drogi wojewódzkiej nr 458.

Pouczenie
Zgodnie z treścią art. 239 §1, K.p.a., w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił 
skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
skarżącego.

Przewodnicząca Rady
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