
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……/2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie przekazania wniosku według właściwości 

 

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 1. Pismo z dnia 23 kwietnia 2019 r. kwalifikuje się jako wniosek o remont i przebudowę  

ul. Kukułki zlokalizowanej w miejscowości Pieńki Słubickie. 

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 

UZASADNIENIE 

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 23 maja 2019 r. wpłynął wniosek dotyczący remontu i 

przebudowy ul. Kukułki zlokalizowanej w miejscowości Pieńki Słubickie. 

Zgodnie z § 89a. Statutu Gminy Żabia Wola stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 39/XIX/2016 

Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 września 2016 r., poz. 8420 ze zm.) rozpatrzeniem skierowanych  

do Rady wniosków w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego zajmuje się Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Po analizie treści wniosku oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy  

w przedmiotowej sprawie ustalono, co następuje: 

Zgodnie z art. 7. ust 1. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  

do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują  

w szczególności m.in. sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 

drogowego. Utrzymanie chodników stosownie do zapisów art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca  

1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. poz. 2068 ze zm.) należy do zarządcy drogi.  

Ulica Kukułki zlokalizowana w miejscowości Pieńki Słubickie jest drogą wewnętrzną,  

stanowiącą własność Gminy Żabia Wola, zatem organem właściwym w sprawie remontu i 

przebudowy jej nawierzchni jest organ wykonawczy gminy tj. Wójt Gminy (art. 26 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym). 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych  

i z powierzchniowego utrwalenia na terenie Gminy Żabia Wola” w 2019 r., podobnie jak w latach 

ubiegłych, wykonane zostały naprawy cząstkowe nawierzchni przedmiotowej drogi. W chwili obecnej 

brak jest dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kukułki, Gmina nie dysponuje także 

gruntem niezbędnym pod poszerzenie drogi, jednak z uwagi na fakt, że przebudowa przedmiotowego 

ciągu komunikacyjnego znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort uczestników 

ruchu drogowego wniosek należy uznać za zasadny.  

Z uwagi na powyższe Rada Gminy Żabia Wola przekazując wniosek zgodnie z właściwością 

Wójtowi Gminy rekomenduje realizację wniosku w możliwie najszybszym terminie, po uprzednim 

zabezpieczeniu na ten cel niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Żabia Wola oraz 

opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych zezwoleń. 

 


