
UCHWAŁA NR XIV/98/2019
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie lokalizacji i budowy zjazdu 
publicznego z Alei Lipowej w Obrowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2019r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3, art. 238 § 1 i art. 239 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096, 
z 2019r. poz. 60, 730, 1133, 2196) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie 
lokalizacji i budowy zjazdu publicznego z Alei Lipowej w Obrowie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia osoby skarżącej o sposobie załatwienia 
skargi, przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 k.p.a.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski
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Uzasadnienie

W dniu 05 listopada 2019r. do Rady Gminy Obrowo wpłynęła, przekazana według właściwości przez
Ministra Infrastruktury, skarga osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie lokalizacji
i budowy zjazdu publicznego z Alei Lipowej w Obrowie.

Skarga została przekazana do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Obrowo, celem jej
rozpatrzenia i przedstawienia Radzie opinii w sprawie.

Rada Gminy Obrowo po przeanalizowaniu skargi ustaliła, co następuje.

Skarga dotyczy działalności Wójta Gminy Obrowo w zakresie lokalizacji i budowy zjazdu publicznego
z Alei Lipowej w Obrowie. Zgodnie ze stanowiskiem Wójta Gminy Obrowo, prowadzone jest postępowanie
wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Z dokonanych ustaleń wynika, iż w dniu 10 grudnia 2018r. został
złożony przez osobę fizyczną wniosek o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego zjazd publiczny wraz z mapą. Organ uzgodnił
przedłożony projekt zagospodarowania terenu dotyczący zjazdu z drogi gminnej dz. nr geodezyjny 149/2
położonej w Obrowie na działkę 146/3 w tej samej miejscowości. Załącznikiem do ww. uzgodnienia jest mapa,
na której określono lokalizację zjazdu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych budowa lub przebudowa
zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze
decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Organ w tym
wypadku działa na wniosek w zakresie określonym we wniosku.

Z uwagi na treść wniosku z dnia 10 grudnia 2018r. Wójt Gminy Obrowo nie wydał rozstrzygnięcia
w formie decyzji administracyjnej.

Z wyjaśnień Wójta Gminy Obrowo wynika, iż w dalszej kolejności podejmie on czynności mające na celu
uporządkowanie zaistniałej sytuacji.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Obrowo, uznała złożoną skargę na obecnym etapie
postępowania za bezzasadną.

Stosownie do treści 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.
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