
PROJEKT 

UCHWAŁA  NR ….. /VII/2019  

RADY GMINY ŻABIA WOLA  

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie przekazania wniosku według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2500) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pismo z dnia 13 lutego 2019 r. kwalifikuje się jako wniosek o przywrócenia ulicy Polnej do granic 

zgodnych z mapami i planami gminnymi. 

2. Uznaje się Radę Gminy Żabia Wola za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa  

w ust. 1 i przekazuje się przedmiotowy wniosek Wójtowi Gminy Żabia Wola jako organowi właściwemu  

do jego załatwienia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola do przekazania egzemplarza uchwały  

oraz wniosku Wójtowi Gminy Żabia Wola oraz przekazania egzemplarza niniejszej uchwały wnoszącemu wniosek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



PROJEKT 

U Z A S A D N I E N I E 

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 13 lutego 2019 r. wpłynęło pismo Mieszkańców ul. Polnej  

w Żabiej Woli, dotyczące przywrócenia ulicy Polnej do granic zgodnych z mapami i planami gminnymi. 

Z uwagi na fakt, że postulaty postawione w w/w piśmie dotyczą zaspokajania potrzeb ludności w wyższym 

stopniu, Rada Gminy postanawia zakwalifikować przedmiotowe wystąpienie jako wniosek, o którym mowa  

art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.  

Utrzymanie nawierzchni drogi stosownie do zapisów art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) należy do zarządcy drogi. Ulica Polna jest ciągiem 

komunikacyjnym stanowiącym własność Gminy Żabia Wola, zatem organem właściwym w sprawie jej urządzenia 

jest organ wykonawczy gminy tj. Wójt Gminy (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 

Z uwagi na powyższe, w ocenie Rady Gminy Żabia Wola zasadnym jest przekazanie wniosku Wójtowi Gminy 

Żabia Wola. 

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


