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z dnia 23 września 2020 r.
Zatwierdzony p rzez............

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia....................2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020r. poz. 256, 695 i 1298) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu skargi z dnia 14 lipca 2020r. na działalność Burmistrza
Zdzieszowic oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej
sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go
do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Komisja Skarg, W niosków i Petycji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach po zapoznaniu się z
dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania wyjaśniającego tj.:
- pismo skarżącego z dnia 14 lipca 2020r.,
- pismo Nr IM -G.5.2020 Starosty Krapkowickiego,
- pismo N r OR. 1510.2.2020 - odpowiedź Burmistrza Zdzieszowic
a także ustnymi wyjaśnieniami Kierownika Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych oraz Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w
Zdzieszowicach złożonymi na posiedzeniu Komisji w dniu 15 września 2020r. uznaje skargę za

nieuzasadnioną.
Przedmiotem skargi są zarzuty wobec działań Burmistrza Zdzieszowic polegające na:
1) braku ustalenia przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach danych kontaktowych ze
skarżącą, które jej zdaniem Urząd posiadał a także braku zgody na sprzedaż działki i
celowym zatajeniu prowadzenia postępowania o wywłaszczeniu tejże działki;
2) braku możliwości zjazdu z drogi gminnej na działkę stanowiącą jej własność, która
została spowodowana prowadzonymi pracami związanymi z realizowaną przez Gminę
Zdzieszowice inwestycją drogową w ramach zadania pn. „Budowa drogi na działce nr
1727/1 w Zdzieszowicach - odnoga ul. Za Odrą;
3) odprowadzaniu wody deszczowej na działkę skarżącej zarówno z terenu realizowanej
inwestycji drogowej, jak i z sąsiednich działek.
W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja zapoznała się ze stanowiskiem
Burmistrza Zdzieszowic w sprawie podniesionych w skardze zarzutów. Z wyjaśnień Burmistrza
Zdzieszowic wynika, że nabycie części nieruchomości nr 1728 w Zdzieszowicach stanowiącej uprzednio
własność skarżącej, z przeznaczeniem pod budowę drogi - odnogi ul. Za Odrą w Zdzieszowicach przez
Gminę Zdzieszowice, nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj. (Dz. U.
z 2020r. poz. 1363). Przepisy w/w ustawy regulują zasady i warunki przygotowania inwestycji w
zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087), zwanymi dalej „drogami”, a także organy właściwe
w tych sprawach. W ustawie określono, że organem właściwym w odniesieniu do dróg gminnych w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego
zarządcy drogi, w ramach której określa się również części nieruchomości przeznaczonych do
wywłaszczenia jest Starosta. Do tegoż również organu należy prowadzenie postępowania
administracyjnego, w ramach którego zgodnie z treścią art. l i d ust. 5 ustawy

„Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg
powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom
wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze
nieruchomości, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom albo starostom, na których
obszarze właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń,
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odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji
Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze
nieruchomości jest skuteczne”
oraz w myśl treści art. 1 l f ust. 3 i 4

Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg
powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
wnioskodawcy oraz zawiadamiają o je j wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w
urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi '.
„

Zatem jak wynika z powyższych przepisów praw a zarówno prowadzenie postępowania jak i ustalenie
adresu stron postępowania oraz zawiadomienie ich o wszczęciu postępowania nie należy do kompetencji
i zadań tut Gminy lecz Starosty. Wobec czego zarzut zatajenia przez Gminę faktu prowadzenia
postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oraz braku ustalenia adresu jest bezpodstawny.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku możliwości zjazdu z drogi gminnej na działkę
stanowiącą jej własność Kom isja ustaliła, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470) 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. W przypadku budowy lub
przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
N a mapie do celów projektowych sporządzonej w związku z realizowaną inwestycją drogową nie
stwierdzono istnienia zjazdu na działkę o nr ew. 1728 we wskazanym miejscu. Skarżąca posiada zjazd
indywidualny na swoją działkę z drogi gminnej ul. Za Odrą. W ramach realizowanej inwestycji
drogowej nie można było wykonać dodatkowego zjazdu indywidualnego na działkę o nr ew. 1728 w
Zdzieszowicach.
Natomiast, jeżeli chodzi o odprowadzenie wody opadowej i zalewania pola skarżącej, które
zostało spowodowane inwestycją drogową Kom isja wskazuje, że w ramach inwestycji drogowej
wykonano odcinek rowu stanowiącego połączenie z istniejącym rowem leśnym oraz przebudowano dwa
istniejące przepusty umożliwiające przeprowadzenie wód pod korpusem drogi z działek sąsiednich do
rowu leśnego. Na powyższe uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

W świetle powyższego Komisja Skarg, W niosków i Petycji wnioskuje by Rada Miejska
w Zdzieszowicach uznała przedmiotową skargę za nieuzasadnioną.
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