UCHWAŁA NR 392/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Opatówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1257 ) Rada
Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 15 maja 2018 r., wniesioną w dniu 21 maja 2018 r.
przez Firmę MIPAMA E.Z. Szafarz Spółka Jawna z siedzibą ul. Rogatka 7A, 62-860
Opatówek reprezentowaną przez: Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Kłos, ul. Wodna 43,
90-046 Łódź na działanie Burmistrza Gminy Opatówek, z przyczyn określonych w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

Załącznik do uchwały nr 392/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr 392/2018
Na podstawie art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz. U. 2002 poz. 46), po rozpatrzeniu skargi z dnia 15.05.2018 r. (data wpływu
21.05.2018 r.) na: brak właściwego oznakowania ul. Grabowej i ul. Akacjowej zgodnie z art.8
ust. 2 i 4 ustawy o drogach publicznych, a także z ustawą dn. 17 maja 1989 r. prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz nieutrzymywaniu ulicy Grabowej i ulicy Akacjowej
w należytym stanie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych jak i nie
przeciwdziałaniu niszczeniu tych dróg, uznaję, że skarga jest bezzasadna.
W dniu 21 maja 2018 roku Firma MIPAMA E.Z. Szafarz Spółka Jawna z siedzibą
ul. Rogatka 7A, 62-860 Opatówek reprezentowana przez: Kancelaria Radcy Prawnego Janusz
Kłos, ul. Wodna 43, złożyła skargę na działanie Burmistrza Gminy Opatówek.
Skarga została rozpoznana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy
Opatówek w dniu 15 czerwca 2018 r.
Komisja Rewizyjna zbadała kwestie związane ze sprawą skargi, w tym zapoznała się
z aktami sprawy, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu Zagospodarowania Przestrzennego
i Drogownictwa oraz referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego Gminy Opatówek.
Stwierdziła, w świetle niżej przedstawionych okoliczności, że przedstawione w skardze zarzuty
o brak właściwego oznakowania ul. Grabowej i ul. Akacjowej oraz nie przeciwdziałaniu
niszczeniu tych dróg są bezzasadne wobec niżej przedstawionych faktów:
- Uchwała nr 70/91 Rady Gminy w Opatówku z dnia 26 września 1991 r. w sprawie
nadania nazw nowo powstałym ulicom we wsi Opatówek została podjęta w okresie
obowiązywania planu miejscowego, który stracił moc prawną na podstawie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 (Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. art. 87 ust. 3). Po tym okresie Gmina Opatówek nie uchwalała nowego planu
dla tych terenów oraz zmieniła kierunek planowania w taki sposób, że nie kontynuowano
koncepcji zagospodarowania tego terenu jako funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej a działki
wydzielone pod drogi w tym ulica Akacjowa i Grabowa nie funkcjonowały w terenie jako
drogi prowadzące do jakichkolwiek zabudowań i nie ustalano numerów porządkowych
nieruchomości położonych przy tych ulicach.

- Oznakowanie ulicy Grabowej nastąpiło w chwili nadania numeru porządkowego dla
budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, usytuowanego przy tej drodze mając na względzie
ustawowy
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a w szczególności bezpieczeństwo obywateli. Ponadto zaznacza się, iż wspomniany budynek
mieszkalny, jednorodzinny i budynek gospodarczy znajduje się w zabudowie zagrodowej
w gospodarstwie rolnym i posiada swobodny dostęp na teren dz. nr 1759, 1760, 1768 z drogi
nr ew. 304 (obręb Trojanów) oraz drogi nr ew. 693 (obręb Opatówek). Oznakowanie ulicy, na
której znajdują się zabudowania ma bezpośredni wpływ na skuteczność działania służb
ratowniczych a co za tym idzie ma bezpośrednie przełożenie na ludzkie zdrowie i życie.
- Rada Gminy Opatówek nie nadała statusu drogi gminnej ulicy Grabowej i ulicy
Akacjowej położonych w m. Opatówek, stanowią one drogi wewnętrzne.
Gmina nie ma nie tylko obowiązku, ale także prawa finansowania tych zadań
z publicznych pieniędzy. Wydatki gminy mogą służyć wyłącznie finansowaniu zadań
publicznych wynikających z przepisów.
Z uwagi na fakt, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar, na
którym znajdują się działki Firmy MIPAMA E.Z Szafarz Spółka Jawna przestał obowiązywać
oraz ze względu na zmianę koncepcji zagospodarowania tego terenu jako funkcji
mieszkaniowej, jednorodzinnej, na chwilę obecną Gmina nie ma interesu publicznego, by
realizować inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury technicznej, czy też urządzać te
działki jako drogi.
Zarówno Burmistrz jak i Rada nie widzą możliwości zagospodarowania ww. terenów jako
nowe osiedle mieszkaniowe ze względu na brak wodociągu gminnego, bezpośrednie
sąsiedztwo Zakładu Produkcyjnego Colian, gminnej oczyszczalni ścieków czy też Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przyszłości może to powodować tzw.
"konflikt interesów" pomiędzy projektowaną zabudową mieszkaniową a istniejącymi czy też
będącymi w budowie inwestycjami.
Reasumując, w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, Rada Miejska
Gminy Opatówek uznaje skargę za niezasadną.
Ponadto poucza się, że zgodnie z art. 239 §1 cyt. ustawy (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 okolicznościorgan właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

