
 

UCHWAŁA Nr 69/XII/2015 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 września 2015 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j. z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi  

z dnia 29 maja 2015 r. na działania Wójta Gminy Żabia Wola, przekazanej przez Wojewodę 

Mazowieckiego w dniu 16 czerwca 2015 r., Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

§ 1 

Skargę z dnia 29 maja 2015 r. uznaje się za bezzasadną. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia niniejszej skargi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

W dniu 10 czerwca 2015 r. do Urzędu Gminy w Żabiej Woli wpłynęła skarga  

mieszkańców miejscowości Wólka Jeżewska i Jeżewice XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

na działalność Wójta Gminy Żabia Wola w sprawie uporządkowania drogi gminnej łączącej 

Gminę Żabia Wola z Gminą Tarczyn. Kopię przedmiotowej skargi przesłano również  

do Wojewody Mazowieckiego, który poinformował o tym Przewodniczącego Rady pismem 

znak: WK-III.140.111.2015.KP z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu do Urzędu Gminy  

Żabia Wola: 19.06.2015 r.). 

Zarzuty podniesione w przedmiotowej skardze dotyczą braku działań mających  

na celu uporządkowanie przebiegu drogi (ul. Myśliwskiej) m.in. braku możliwości przejazdu 

z uwagi na zwężenie światła jezdni spowodowane wykopaniem rowu oraz stworzenia 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przez istniejące zakrzaczenia. 

Droga gruntowa - ulica Myśliwska, zlokalizowana na działce o nr ew. 29/2  

w miejscowości Petrykozy, zgodnie z zapisami księgi wieczystej KW PL1Z/00021990/1, 

stanowi własność Gminy Żabia Wola. Przedmiotowa droga nie posiada kategorii drogi 

publicznej. Przed laty stanowiła dojazd do pól uprawnych i nielicznych siedlisk rolniczych  

w Gminie Żabia Wola, przez co spełniała funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że dojazd do pól uprawnych zlokalizowanych  

w rejonie, gdzie ul. Myśliwska łączy się z komunikacją drogową Gminy Tarczyn  

oraz Gminy Pniewy, zapewniały także drogi oznaczone na szkicu granicznym numerami  

12 (droga o szerokości 10 m) oraz nr 13 (droga o szerokości 5m) zlokalizowane na terenie 

trójgranicznym: wsi Petrykozy w Gminie Żabia Wola (powiat grodziski), z wsią Wólka 

Jeżewska w Gminie Tarczyn (powiat piaseczyński) oraz wsią Natolin w Gminie Pniewy 

(powiat grójecki). 

Na skutek długoletniego zaprzestania użytkowania drogi przez mieszkańców,  

w końcowym odcinku ul. Myśliwskiej porosły zadrzewienia i zakrzaczenia uniemożliwiające 

korzystanie z fragmentu drogi oraz utrudniające lokalizację jej granic prawnych. 

Intensywność zakrzaczeń sprawiła, że droga wymagała ustalenia granic zewnętrznych 

pasa drogowego do jednoznacznego wskazania drzew i krzewów do usunięcia celem 

przygotowania do odtworzenia przedmiotowej drogi na potrzeby zapewnienia przejezdności. 

W związku z powyższym z urzędu wszczęte zostało postępowanie rozgraniczające, 

zakończone rozprawą na gruncie. Wskazany przez geodetę przebieg drogi ustalono  

na podstawie zgodnego oświadczenia stron postępowania i zebranych dowodów, a następnie 

przyjęto do ewidencji zasobu powiatowego. 



Następnie Wójt Gminy Żabia Wola wystąpiła do Starosty Powiatu Grodziskiego  

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi. Starosta Grodziski wydał decyzję  

Nr 55/14 zezwalającą na usunięcie z działki o nr ew. 29/2 położonej w miejscowości 

Petrykozy, stanowiącej pas drogi gminnej – ul. Myśliwskiej 12 drzew gatunku sosna 

zwyczajna (Pinus sylvestris) oraz 3 drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robus). Termin 

realizacji postanowień niniejszej decyzji przedłużony został decyzją nr 42/15. 

Gmina Żabia Wola zawarła porozumienie cywilnoprawne z inwestorem prywatnym  

- właścicielem ostatniej posesji przy ul. Myśliwskiej na terenie Gminy Żabia Wola,  

celem zapewnienia dojazdu do jego nieruchomości. W ramach realizacji przedmiotowej 

umowy inwestor prywatny urządził pas gruntu zarezerwowany pod drogę stanowiącą ciąg 

dalszy ul. Myśliwskiej w zakresie zapewniającym komunikację do działki XXXXX  

(ostatnia posesja przy ul. Myśliwskiej) w Petrykozach oraz wykonał system odwodnienia,  

w tym odtworzenia i zachowania istniejących rowów melioracyjnych. 

Wójt Gminy Żabia Wola pismem znak GKI.7226.1.23.1.2014 z dnia 22 maja 2014 r. 

poinformowała Burmistrza Gminy Tarczyn, że rów odwadniający znajdujący się w pasie 

drogowym ul. Myśliwskiej, (za który można uznać nieznaczne zagłębienie terenu w celu 

odprowadzenia wody opadowej) został wykopany przez właściciela nieruchomości 

sąsiadującej z przedmiotową drogą, z uwagi na fakt, iż w związku ze wzmożonymi opadami 

atmosferycznymi woda z drogi zalewała jego posesję. W przedmiotowym piśmie Wójt Gminy 

Żabia Wola poinformowała także, że dojazd do ostatniej z posesji zlokalizowanych  

przy ul. Myśliwskiej na terenie Gminy Żabia Wola jest zapewniony, w związku, z czym  

nie są planowane dalsze prace na tym odcinku zwłaszcza, że nie jest przejezdny fragment 

drogi znajdujący się w Gminie Tarczyn bezpośrednio łączący się z przedmiotową drogą.  

Wójt zwróciła się również z prośbą o podanie z 2 miesięcznym wyprzedzeniem informacji  

o terminie, w którym Gmina Tarczyn planuje udrożnić w/w odcinek drogi, aby celowym  

było prowadzenie prac odtworzeniowych na terenie Gminy Żabia Wola. 

W odpowiedzi (pismo znak: GKMiOŚ.7226.7.2014 z dnia 9 lipca 2014 r.) Zastępca 

Burmistrza Gminy Tarczyn stwierdził, iż ul. Leśna w miejscowości Wolka Jeżewska  

jest przejezdna a brak przejezdności na przedłużeniu drogi jest tylko na terenie Gminy  

Żabia Wola. Według oceny Radnych Gminy Żabia Wola, nie jest to jednak zgodne ze stanem 

faktycznym. 

W ocenie Radnych Gminy Żabia Wola zarzut dotyczący braku podjęcia jakichkolwiek 

działań mających na celu poprawę przejezdności na drodze nie jest zgodny z prawdą,  

gdyż nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. Remont przedmiotowej drogi nie jest 



przedsięwzięciem priorytetowym, wynikającym ze Strategii Rozwoju Gminy ani z pilnych 

potrzeb jej mieszkańców. Pola uprawne, do których ul. Myśliwska stanowi komunikację  

mają w chwili obecnej zapewniony dojazd innymi ciągami komunikacyjnymi.  

Możliwe jest odtworzenie drogi na całej jej długości. Rozpoczęcie prac zasadne będzie jednak 

dopiero po zapewnieniu ciągłości przejazdu drogami stanowiącymi przedłużenie  

ul. Myśliwskiej.  

Z uwagi na powyższe postanawia się uznać przedmiotową skargę za bezzasadną. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 

 


