
 

 

 

 

Uchwała Nr LVII/321/10 

Rady Gminy Santok 

z dnia 23.09.2010r. 
 

 

 

w sprawie: skargi Pani Marii Wielińskiej. 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 

zm.), po rozpatrzeniu skargi Pani Marii Wielińskiej na działania Wójta Gminy Santok, 

Rada Gminy Santok, uchwala co następuje: 

 

§1.  

Uznać za nieuzasadnioną skargę Pani Marii Wielińskiej z dnia 30 sierpnia 2010r. 

dotyczącą działań Wójta Gminy Santok na naruszenie praworządności i interesów skarżącej. 

 

§2. 

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Santok do poinformowania skarżącą o sposobie 

załatwienia skargi. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Tadeusz Boczula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                    Załącznik  
        do uchwały Nr  LVII/321/10 
        Rady Gminy Santok 
        z dnia 23.09.2010 r. 
 

Uzasadnienie 
 
W dniu 30 sierpnia 2010 r. do Rady Gminy Santok wpłynęła skarga Pani Marii Wielioskiej na 

działania Wójta Gminy  Santoku, które miałyby naruszad praworządnośd i interesy skarżącej . 
Zgodnie z  art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania  administracyjnego rada gminy jest organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności wójta.  
    Rada Gminy po przeanalizowaniu zarzutów podniesionych w skardze jak i wysłuchaniu 

wyjaśnieo Wójta Gminy Santok przedstawionych na Sesji Rady Gminy, nie stwierdziła aby działania 
Wójta prowadziły do naruszenia praworządności lub interesów skarżącej. 

 Skarżąca przywołuje pismo Naczelnika Gminy w Santoku z dnia 17.04.89r. znak: 
Km.6688/2/89 dot. określenia sposobu korzystania przez skarżącą z sąsiedniej nieruchomości, 
polegającym na wyłączeniu z publicznego użytkowania prowadzącej przez nią drogi poprzez 
wyrażenie zgody na założeniu przez skarżącą i jej sąsiadkę bram na wylotach tej drogi, a teren 
zamknięty bramami miał służyd do wyłącznej dyspozycji zagradzających. 

 Rada nie podziela stanowiska skarżącej, że powyższe pismo jest decyzją administracyjną. 
Powyższe pismo należy traktowad jako oświadczenie woli właściwego organu ( Naczelnika Gminy) 
ówczesnej jednostki organizacyjnej  podziału terytorialnego paostwa (gminy) w zakresie sposobu 
korzystania z nieruchomości Skarbu Paostwa. Oświadczenie to wywołuje skutki jedynie 
cywilnoprawne i nie można podzielid zarzutów skarżącej naruszenia wskazanych przez nią przepisów 
postępowania administracyjnego. 

 Rada podziela  ocenę skarżącej, że na działce gruntu nr geod. 141 w Lipkach Wielkich nie 
znajduje się droga publiczna. Wskazad należy, że jedynie w przypadku dróg publicznych należących do 
jednej z kategorii wymienionych w ustawie z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 
2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) w art. 10 ust. 3 wskazuje się na możliwośd wyłączenia drogi z 
użytkowania. 

 Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia skargi pozostaje ocena czy przez nieruchomośd przebiega 
droga wewnętrzna, czy jak wskazuje skarżąca następuje przez nią przejazd pojazdów. 

 Przedmiotowa nieruchomośd jest własnością Gminy Santok (która osobowośd prawną 
uzyskała z dniem 27 maja 1990r.) a właściwym do gospodarowania mieniem komunalnym gminy jest 
wójt. Poza czynnościami przekraczającym zakres zwykłego zarządu określonymi w art. 18 ust. 2 pkt 9a 
ustawy z dn. 8 marca 1990r. ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.), które wymagają zgody rady 
gminy, wójt może decydowad o sposobie wykorzystywania nieruchomości gminnej.  

Tak więc wola właściciela decyduje o sposobie wykorzystania przedmiotowej nieruchomości i 
wcześniejsze oświadczenie w tym zakresie Naczelnika Gminy Santok nie jest wiążące, gdyż nie 
powodowało powstania dla skarżącej ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości gminnej 
czy też innych praw ograniczających sposób jej wykorzystania.  

Gmina wykonując prawo własności do przedmiotowej nieruchomości powinna powstrzymad 
się od działao, które zakłócałyby  korzystanie z nieruchomości sąsiednich, w tym nieruchomości 
skarżącej, ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejscowych. W razie takich naruszeo skarżącej będzie przysługiwad 
roszczenie o zaprzestanie takich naruszeo. 

 Wójt na Sesji Rady Gminy Santok zobowiązał się do uzgodnienia ze skarżącą sposobu 
wykorzystywania przedmiotowej nieruchomości w sposób uwzględniający opisaną w skardze jej 
sytuacją rodzinną, jednocześnie mając na uwadze interesy innych mieszkaoców gminy związane z 
możliwością przejazdu przez nieruchomośd.  

 
W tej sytuacji prawnej Rada Gminy postanowiła uznad skargę wniesioną przez Panią Marię Wielioską 
w dniu  30 sierpnia 2010 roku za bezzasadną.  
 

 

 

 


