
UCHWAŁA NR XVI/208/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz  w zw. z § 47 Statutu Gminy Lubicz 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. 
w sprawie Statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4714) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Skargę mieszkańca wsi Kopanino na działalność Kierownika Zarządu Dróg Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu złożoną w dniu 19.09.2019 r. uznać za bezzasadną.

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnioskodawcy 
o sposobie załatwienia sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

Id: AB9FD883-CC78-4485-9F42-0FEF0E53619B. Uchwalony Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XVI/208/19

Rady Gminy Lubicz

z dnia 28 listopada 2019 r.
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Uzasadnienie

W dniu 19 września 2019 r. do Wójta Gminy Lubicz wpłynęła skarga na działanie Kierownika Zarządu
Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu w przedmiocie podjęcia decyzji bez podstawy
prawnej dotyczącej usunięcia „kamieni i głazów nielegalnie składowanych przy posesji ul. Wierzbowa 2A
w Kopaninie”. Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubicz przekazał przedmiotową
skargę, zgodnie z właściwością, Radzie Gminy Lubicz.

W toku rozpatrywania skargi przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego ustalono,
że:

- do Urzędu Gminy Lubicz w dniu 27.06.2019 r. wpłynął wniosek skarżącego o usunięcie kamieni
nielegalnie składowanych w pasie drogowym przy działce nr 141/9 (ul. Wierzbowa 2A) w miejscowości
Kopanino. Według wnioskodawcy kamienie te stwarzają zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, oraz
utrudniają ruch pojazdów;

- Wójt Gminy Lubicz, przekazał wniosek do Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu (dalej: ZDGMiK), który jest organem właściwym w rozpatrywanej sprawie, w rozumieniu
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (wniosek zarejestrowano pod nr 1578 data wpływu do
ZDGMiK 02.07.2019 r.);

- kierownik ZDGMiK dokonał kontrolnego objazdu i stwierdził, że kamienie są ułożone wzdłuż
ogrodzenia posesji 2A przy ul. Wierzbowej i nie zagrażają uczestnikom ruchu na danej ulicy (w załączeniu
dokumentacja zdjęciowa). W dniu 24.07.2019 r. została wystosowana odpowiedź dla Wnioskodawcy.

Po otrzymaniu odpowiedzi wnioskodawca złożył skargę na brak jakiejkolwiek podstawy prawnej
w otrzymanej odpowiedzi. Zdaniem skarżącego pas zieleni jest integralną częścią jezdni i nie powinny się
na nim znajdować żadne przeszkody bez stosownej zgody organu gminy Lubicz. Jednakże, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124 z późn zm) pas zieleni jedynie może być elementem pasa drogowego, jeżeli pełni funkcje
estetyczne lub związane z ochroną środowiska albo przyczynia się do wypełnienia wymagań
bezpieczeństwa użytkownika, nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość
wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody gleby.

Rada Gminy Lubicz nie znalazła podstaw do stwierdzenia, że wystąpiły jakiekolwiek uchybienia po
stronie Kierownika ZDGMiK skutkujące koniecznością uznania skargi za zasadną.

Pouczenie o treści art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.):

„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.”

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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