
UCHWAŁA NR XXIII/212/20 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na Wójta Gminy Andrespol 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3. art. 237, art. 238 i art. 239 , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 i 695) Rada Gminy Andrespol uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę wniesioną do w Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 
22 stycznia 2020 roku (data wpływu do Urzędu Gminy w Andrespolu w dniu 3 lutego 2020 roku) na Wójta 
Gminy Andrespol. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Uzasadnienie

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z dnia 29 stycznia 2010 r., doręczonym w dniu 3 lutego
2020 r., poinformował Radę Gminy Andrespol, że Skarżący złożył na Wójta Gminy Andrespol skargę do
Wojewody Łódzkiego w przedmiocie nieprawidłowości związanych z położeniem asfaltu na ul. Gajowej
w Stróży. Załącznikiem do skargi jest pismo Skarżącego adresowane do Wójta Gminy Andrespol z 22
stycznia 2020 r, które powtarza zarzuty zawarte w piśmie z dnia 19 kwietnia 2017 roku zwierające niżej
występujące roszczenia o:

1. przeniesienie wodociągu wiejskiego z działki nr 119/1 w pasmo drogi na wykupioną przez Gminę
działkę nr 133/1;

2. wystąpienie do Zakładu Energetycznego o przełożenie linii energetycznej z działki nr 118/3 w pasmo
drogi na wykupioną przez Gminę działkę nr 133/1;

3. mapę geodezyjną z zaznaczoną i wyliczoną w m2 powierzchnią zajętej bezprawnie działki stanowiącej
własność Skarżącego;

4. podanie terminu prowadzonych prac polegających na położeniu asfaltu na działce Skarżącego;

5. usunięcie powyższych naniesień drogowych;

6. oraz szereg nie potwierdzonych faktami twierdzeń i komentarzy Skarżącego.

W dniu 5 marca 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol, po wnikliwej
analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, postanowiła jednomyślnie uznać skargę za
bezzasadną.

Na wstępie podkreślenia wymaga fakt, że Skarżący sam postawił płot wzdłuż ul. Gajowej o 3 m w głąb
stanowiącej Jego własność działki gruntu nr 119/3.

Odnosząc się do zarzutów skargi, w oparciu o dokumenty w postaci wielokrotnych wyjaśnień Wójta
Gminy Andrespol w formie pisemnych odpowiedzi i propozycji ugodowego załatwienia sprawy (propozycji
wykupienia działki gruntu biegnącej wzdłuż ul. Gajowej o nr 119/3 stanowiącej własność Skarżącego),
przylegającej do działki nr 132 (obecnie nr 133/1 i 132/1) stanowiącej własność Gminy Andrespol, Komisja
odniosła się do poszczególnych zarzutów Skarżącego.

Podkreślenia wymaga fakt, że w odpowiedzi na propozycję Wójta Gminy Andrespol wykupienia od
Skarżącego działki gruntu biegnącej wzdłuż ul. Gajowej celem poszerzenia tej ulicy do szerokości 10 m.,
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2005 r., Skarżący
odpowiadał proponując cenę znacznie zawyżoną.

W odpowiedzi na pozostałe zarzuty i roszczenia Skarżącego Komisja uznała, że nie znajdują one oparcia
w stanie faktycznym i prawnym.

Wodociągi są doprowadzone jedynie do posiadłości Skarżącego i nie biegną przez działkę nr 119/3,
zatem ich usunięcie pozbawiłoby właściciela nieruchomości podłączenia wodno-kanalizacyjnego. Skarżący
nie dopuścił do zawarcia ugody w zakresie infrastruktury drogowej pod asfaltem, znacznie zawyżając cenę
za grunt.

Skarżący nie przyjął zaproponowanych cen wyliczonych w oparciu o operat szacunkowy wykonany na
koszt Gminy Andrespol, czego dowodzi m. in. wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Infrastruktury
Gospodarczej Rady Gminy Andrespol odbytej w dniu 9 lutego 2018 r. Realizacja wniosku o przełożenie
linii energetycznej z działki nr 119/3 w pasmo drogi na wykupioną przez Gminę działkę nr 133/1 i 132/1
nie leży w gestii Gminy Andrespol, bowiem właściciel gruntu winien zwrócić się o usunięcie słupów linii
energetycznej do Zakładu Energetycznego w żądanym zakresie. Celem uzyskania mapy geodezyjnej
Skarżący winien złożyć wniosek do właściwego ze względu na położenie nieruchomości Starosty, zgodnie
z art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zm.)

Żądanie usunięcia znaku drogowego nie jest możliwe do realizacji, ponieważ wobec udostępnienia do
publicznego korzystania z nie ogrodzonej części nieruchomości Skarżącego i brak oznaczeń własności
prywatnej tego terenu, znak służący bezpieczeństwu ruchu drogowego znajduje oparcie w art. 2 pkt 16a i 23
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. ze zm.).

Wobec braku porozumienia z właścicielem spornych gruntów Gmina Andrespol zrezygnowała
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z koncepcji poszerzenia ul. Gajowej poprzez wykupienie gruntów od Skarżącego oraz przywróciła stan
pierwotny na spornej części działki nr 119/3.

Pouczenie

Zgodnie z brzmieniem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli 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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