
UCHWAŁA NR XVI/2019/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia wniosku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w zw. z art. 246 § 1, art. 237, art. 238 i art. 248 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, Dz. U. z 2019 r., poz. 60, 730, 
1133, 2196) 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 z dn. 24 października 2019 r. na sposób załatwienia wniosku 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.
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Uzasadnienie

W dniu 24 października 2019 r. do rady gminy wpłynął wniosek, który potraktowany został jako skarga
na sposób załatwienia wniosku z dn. 24.09.2019 r., ponieważ wnioskodawca zwrócił się do rady o ponowną
analizę wniosku, który jego zdaniem wójt gminy potraktował „wybiórczo”.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się ze sprawą i podczas posiedzenia komisji połączonych
Rady Gminy Lubicz w dn. 21.11.2019 r. przedstawila radzie ustalenia:

Zgodnie z treścią art. 98. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, działki
gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek
właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca
podział stała się ostateczna. Z kolei z treści art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że ustalenie przeznaczenia terenu następuje w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ działka nr 67/14 i 67/15 położone są na obszarze, dla
którego nie obowiązują ustalenia planu miejscowego, to nie posiadają one przeznaczenia, tym samym
nie można mówić o „działkach drogowych”. Brak zatem jest podstaw prawnych do przejęcia działek,
o których mowa we wniosku z dnia 24.10.2019 r. Oczywistym jest, że wójt gminy, jako gospodarujący
gminnym zasobem nieruchomości, może nabyć wnioskowany grunt po uzyskaniu stosownej zgody rady
gminy, ale działanie takie nie znajduje uzasadnienia gospodarczego.

W odniesieniu do kwestii nadania nazwy ul. Ratownicza dla działki 67/14, będącej przedłużeniem działki
67/15 informuję, że nazwy ulicom nadaje się w celu usystematyzowania numerów budynków
w miejscowościach. Dotyczy to zarówno uporządkowania numerów budynków istniejących, jak
i utworzenia nowego ciągu zbiorów w sposób zapewniający przestrzenną regularność nowobudowanych
budynków. Na działkach przylegających do działki nr 67/14 aktualnie nie są budowane, ani prognozowane
żadne budynki. W związku z powyższym nadanie nazwy ulicy na chwilę obecną jest zbędne/bezzasadne.

Natomiast w odniesieniu do niezrealizowanych deklaracji dotyczących urządzenia jezdni na działce nr
17/2 w Lubiczu Górnym, komisja ustaliła, iż zgodnie z pismem nr ZDG.522.294.2015 z dnia 12.10.2015 r.
Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej zgłosił urządzenie jezdni na działce nr 17/2 do
projektu budżetu na rok 2016 i 2017, jednak z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy i pilniejsze
potrzeby, ówczesna rada gminy nie przychyliła się do wykonania powyższego zadania.

W związku z powyższymi ustaleniami, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaproponowała radzie gminy
rozstrzygnięcie skargi na sposób załatwienia wniosku jako bezzasadnej. Rada Gminy Lubicz jednogłośnie
przychyliła się do stanowiska komisji.
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