UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE
z dnia ……………………….

w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję złożoną w dniu 7 października 2021 r. przez
, dotyczącą
wydania drogi gminnej o nr 107 położonej w miejscowości Stypułki Giemzino.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kossakowski

Załącznik
do uchwały ………………
Rady Gminy Kulesze Kościelne
Z DNIA ………………………..

Uzasadnienie
W dniu 7 października 2021 r. do Wójta Gminy Kulesze Kościelne, Przewodniczącego
Rady Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożona została przez
petycja dotycząca drogi gminnej o nr 107 położonej
w miejscowości Stypułki Giemzino.
Z obszernej treści petycji wynika, iż jej autor żąda:
1. „Uwzględnienia w planowanym roku budżetowym pieniędzy niezbędnych w celu
wydania i udrożnienia drogi gminnej, położonej w miejscowości Stypułki
Giemzino”.
2. „Podjęcie procedury administracyjnej na podstawie art. 36 w zw. z art. 22 ust. 2,
2a lub 2c ustawy o drogach publicznych, mającej na celu przywrócenie drogi do
stanu poprzedniego, tj. stanu jej użyteczności”.
W uzasadnieniu petycji autor opiera się na rozstrzygnięciach organów i instytucji,
wskazując również obowiązki Gminy wynikające z zadań własnych oraz podstawy prawne,
zgłoszonych w petycji żądań, wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Z uwagi na treść i charakter petycji została ona rozpatrzona na wspólnym posiedzeniu
komisji Rady Gminy Kulesze Kościelne.
Po szczegółowej analizie powyższej petycji w dniu 4 marca 2022 roku wyrażono opinię,
że petycję należy uznać za niezasadną.
Przedmiotowa nieruchomość o nr geod. 107 stanowi własność Gminy i jest wpisana do
ewidencji dróg publicznych jako droga gminna, tym samym wyłącznie Gmina posiada
kompetencje do wykonywania czynności władczych wobec powyższej nieruchomości. Z uwagi
na charakter, stan i lokalizację przedmiotowej nieruchomości, a także jej stan prawny, Gmina
nie ma możliwości uwzględnienia żądań zawartych w petycji. Gmina Kulesze Kościelne, nie
będzie dokonywała jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych, w tym remontu
przedmiotowej nieruchomości. Gmina nie posiada środków finansowych na remont, a także nie
jest w stanie przeznaczyć ich w planowanym budżecie. Bez znaczenia przy tym pozostaje
argumentacja autora petycji, że zakończyło się postępowanie o zasiedzenie, przed Sądem

Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, pod sygn. akt I Ns 3/19. Rozstrzygnięcie Sądu w
powyższej sprawie nie dotyczy wykonywania czynności władczych nad nieruchomością przez
Gminę.
Natomiast, odnosząc się do podniesionego przez autora petycji postępowania
administracyjnego, na podstawie art. 36 w zw. z art. 22 ust. 2, 2a lub 2c ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, należy wskazać, iż jego dysponentem jest wyłącznie Gmina.
W związku z powyższym, została wszczęta procedura mająca na celu pozbawienie
przedmiotowej nieruchomości statusu drogi publicznej (gminnej) oraz postępowanie w sprawie
zmiany jej klasyfikacji.
Po zakończeniu wyżej wymienionej procedury nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży.

