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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506,1309, 1696 i 1815) i art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wniosek Państwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX z dnia 3 października 2019 r. w sprawie
doprowadzenia nawierzchni drogi znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych 18/37 i 173 w
Nowych Proboszczewicach do stanu pozwalającego na jej użytkowanie rozpatruje się negatywnie.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy poprzez przesłanie wnioskodawcom
zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Stara Biała
z dnia....................2019 r.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 3października 2019 rokuPaństwo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zwrócili się
do Rady Gminy Stara Biała oraz Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z wnioskiem
o doprowadzenie nawierzchni drogi znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych 18/37 i 173
w Nowych Proboszczewicach do stanu pozwalającego na jej użytkowanie. W myśl art 18 b ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309, 1696 i 1815), w celu
rozpatrywania wniosków i petycji przez Radę Gminy powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, Przewodnicząca Rady skierowała wniosek do zaopiniowania
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska i wyrażenia opinii w przedmiocie
wniosku.
W dniu 29 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem
Wójta Gminy, w trakcie którego szczegółowo przeanalizowano wniosek..
Wnioskodawcy uzasadniają swój wniosek tym, że jedyną drogą, jaką ich dziecko może obecnie dotrzeć
do szkoły, kościoła, biblioteki jest droga wojewódzka o dużym natężeniu ruchu, przy której nie ma
chodnika.
Wnioskodawcy wskazują aby remont drogi wykonać w ramach środków w budżecie na 2019 rok
przeznaczonych na drogi wewnętrzne (dział 600, rozdział 60017).
Po zapoznaniu się z wnioskiem i stanowiskiem Wójta w tej sprawie ustalono, że droga wewnętrzna
zlokalizowana na działce oznaczonej nr 173 jest w samoistnym posiadaniu gminy. Droga ta nie była
użytkowana od wielu lat, ponieważ przy tej drodze nie ma żadnych zabudowań. Ponadto działka ta była
użytkowana rolniczo przez właściciela działki sąsiedniej oznaczonej nr 19/2. Natomiast działka oznaczona
nr 18/37 została przejęta w formie darowizny od osoby fizycznej w dniu 20.06.2017 r. z przeznaczeniem
pod drogę obsługującą wydzielone działki budowlane, która stanowi jednocześnie połączenie ulicy
Stokrotkowej z ulicą Chabrową. Działka ta jest również użytkowana rolniczo przez poprzedniego
właściciela.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że jeśli działki gruntu przeznaczone są pod drogi, które
będą w przyszłości obsługiwać przyległe działki nie powinny być użytkowane rolniczo i należy je z takiego
użytkowania wyłączyć. Dlatego też wnioskuje do wójta o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie
przedmiotowych dróg do stanu dróg gruntowych nieulepszonych. Jednak remont takich dróg poprzez
nawiezienie ich materiałem, który pozwoli je użytkować, powinien być wykonywany w sytuacji, kiedy
drogi takie są niezbędne do skomunikowania nieruchomości z drogami publicznymi. W tej konkretnej
sytuacji Wnioskodawcy mają wyremontowaną ulicę Stokrotkową, która umożliwia im dojazd i dojście do
drogi publicznej jaką jest ulica Bielska. Opinia Wnioskodawców, że ulica Bielska jest drogą niebezpieczną,
ponieważ nie ma przy niej chodnika jest ich oceną subiektywną. Jest to droga oświetlona o bardzo szerokim
poboczu od strony południowej czyli od strony ulicy Stokrotkowej. Komisja nie neguje potrzeby remontu
tych dróg, ale na obecnym etapie rozwoju tej części osiedla jest to nieuzasadnione, biorąc pod uwagę liczne
potrzeby mieszkańców w tym zakresie w innych miejscowościach. Ponadto, nikt z mieszkańców ulicy
Stokrotkowej nie podnosił problemu remontu dróg, o które wnoszą Wnioskodawcy.
Z tych względów złożony wniosek Rada Gminy opiniuje negatywnie.

Pouczenie
Zgodnie z art. 246 § 1 kpa w związku z art. 229 pkt 1 kpa wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu
załatwienia wniosku służy prawo złożenia skargi do Wojewody Mazowieckiego.
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