Uchwała Nr X/83/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze
zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
§ 1.
Uznaje się skargę wniesioną przez Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice, na
postępowanie w sprawie zmian w organizacji ruchu w ulicy Rumuńskiej w Regułach za
bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Michałowice
Elżbieta Biczyk

Załącznik do uchwały
Nr X/83/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 września 2015r.

UZASADNIENIE
W dniu 29 maja 2015 roku do Rady Gminy Michałowice wpłynęła skarga Pana *** na
działanie Wójta Gminy Michałowice.
Z treścią skargi Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice zapoznała Radę Gminy podczas
VIII sesji w dniu 16 czerwca 2015 roku.
W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję
Rewizyjną.
W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna na podstawie wyjaśnień i udostępnionych
dokumentów wypracowała opinię o poniższej treści:
„ Komisja Rewizyjna uznaje skargę Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice, na
postępowanie w sprawie zmian w organizacji ruchu w ulicy Rumuńskiej w Regułach za
bezzasadną.
1. Ul. Rumuńska nie została zaliczona do kategorii dróg gminnych, jest zatem drogą
wewnętrzną, stanowiącą własność gminy Michałowice, której zarządcą jest Wójt gminy
Michałowice.
2. Czasowo z powodu prowadzonych prac przy budowie Południowej Obwodnicy
Warszawy został dopuszczony na 1 rok przejazd pojazdów nienormatywnych. Prace
prowadzone przy budowie obwodnicy spowodowały, że część nieruchomości mających
dotychczas dostęp do Al. Jerozolimskich została pozbawiona dojazdów. W związku z
tym była konieczność wydania zezwoleń na dojazd samochodów nienormatywnych do
czasu wybudowania przez GDDKiA dróg serwisowych zapewniających dojazd do tych
nieruchomości.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
obszaru „Reguły”, zatwierdzonym uchwałą nr LI/377/2002 Rady Gminy Michałowice
z 21 marca 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2 czerwca
2002r. nr 143, poz. 3161), dla działek położonych po obu stronach ul. Rumuńskiej, w
tym dla działki Skarżącego, przewiduje przeznaczenie 5U i 6U, czyli „tereny
działalności gospodarczej i produkcyjno-magazynowe”. Dla tych terenów minimalną
powierzchnię działki przeznaczonej pod zabudowę ustalono na 3000 m2 .
4. Uwzględniając oczekiwania mieszkańców Wójt podjął działania związane z
wyprowadzeniem ruchu samochodów ciężarowych z ul. Rumuńskiej. W tym celu
zostały postawione znaki B-5 z tablicami informacyjnymi „Droga wewnętrzna” i „nie
dotyczy
służb
komunalnych,
służb
gazowych
i
mieszkańców”.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015r. poz.460 ze zm.) budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i
oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na
którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego
terenu.
W myśl art. 10 ust.5 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych
i gminnych. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i w
strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.
W związku z powyższym w świetle przytoczonych przepisów starosta nie posiada
kompetencji do zatwierdzania organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

5. Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja Rewizyjna uznaje kroki podjęte przez Wójta
za uzasadnione i zgodne z prawem i oczekiwaniem mieszkańców.
Drogi serwisowe nr 15 i 16 są własnością GDDKiA, która odpowiada na nich za
organizację ruchu. Nadzór nad organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych
drogach publicznych sprawuje Starosta Pruszkowski. Ulica Rumuńska nie posiada
kategorii drogi publicznej i oznakowanie należy do jej właściciela. Natomiast nadzór
nad przestrzeganiem przepisów drogowych sprawują organy Policji. W związku z
prowadzonymi robotami drogowymi od 2011 r. związanymi z budową Południowej
Obwodnicy Warszawy, oraz przebudową dojazdów do ul. Rumuńskiej, trudno było
utrzymać prawidłową organizację ruchu. W czasie budowy GDDKiA wprowadzała
czasową organizację ruchu wynikającą z potrzeb poszczególnych etapów budowy.
Dodatkowo należy stwierdzić, że Wójt nie jest organem administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego a więc rada gminy nie jest właściwa do
rozpatrywania skarg w tym zakresie.
W związku z powyższym skargę Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice Komisja
Rewizyjna uznała za bezzasadną”.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje skargę za bezzasadną.

