UCHWAŁA NR XXVI/219/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
u c h w a l a s i ę , c o n a s t ę p u j e:
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pana Karola Jersak, zamieszkałego w Żaganiu, na działalność Wójta
Gminy Bolesławiec – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/219/17
Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 27 września 2017 r.
Uzasadnienie
Pan Karol J. pismem z dnia 24 sierpnia 2017 r. (data wpływu 28 sierpnia 2017 r.) wniósł skargę na działania
Wójta Gminy Bolesławiec zarzucając, że pismem z dnia 4 lutego 2014 roku dopuścił do ruchu pojazdy o dużym
ciężarze całkowitym, przekraczającym dopuszczalny, na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr
110/6 w Lipianach.
W celu wyjaśnienia zarzutów przeanalizowano następujące dokumenty:
1. Pismo nr I.I.7230.7.2014 z dnia 4 lutego 2014 roku dotyczące zjazdu z działki nr 41/17 na drogę nr 110/6
w Lipianach.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wsi Lipiany uchwalony uchwałą Rady Gminy
Bolesławiec nr XIV/99/04 z dnia 3.03.2004 r.
3. Mapę na której zaznaczono drogę nr 110/6 w Lipianach.
Ustalono, że droga nr 110/6 jest drogą o długości około 330 m łączącą zabudowania wsi Lipiany ze stacją
paliw zlokalizowaną w pasie drogowym autostrady A-18 (MOP). Na terenie MOP-u znajduje się droga nr
110/5. W okolicach MOP-u w sąsiedztwie drogi nr 110/6 znajdują się tereny oznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany symbolem Pu i zgodnie z zapisem tego planu obsługa
komunikacyjna tego terenu odbywa się przez ulice dojazdowe między innymi może się odbywać drogą nr
110/6. W 2014 roku firma CITRONEX ze Zgorzelca zwróciła się do Wójta Gminy Bolesławiec (zarządcy drogi
nr 110/6) o uzgodnienie zjazdu z działki nr 41/17 obręb Lipiany na drogę nr 110/6. Wójt pismem nr
I.I.7230.7.2014 z dnia 4.02.2017 r. wyraził zgodę na wykonanie zjazdu zastrzegając jednak cyt. ”Informuję, że
droga nr 110/6 obręb Lipiany nie jest drogą publiczną gminną. Jest to droga wewnętrzna, dojazdowa do pól
o nawierzchni gruntowej. Droga nie jest objęta zimowym utrzymaniem. Ze względu na jej ograniczoną
szerokość wynoszącą w obrębie zabudowań wsi niecałe 3 metry dopuszczony jest ruch pojazdów o ciężarze do
3,5 tony i z tego względu uzgodnienie zjazdu z działki nr 41/17 na drogę nr 110/6 dotyczy tylko przypadku, gdy
ruch pojazdów wyjeżdżających z działki nr 41/17 będzie się odbywał w kierunku drogi nr 110/5”. Tym zapisem
wykluczono ruch pojazdów ciężarowych w stronę zabudowań wsi, w stronę gdzie na odcinku o nawierzchni
asfaltowej zakazano ruchu pojazdów ciężarowych o ciężarze większym niż 3,5 tony. W lipcu br. na gruntowym
odcinku drogi nr 110/6 wykonano dywanik asfaltowy, na początku którego zamontowano oznakowanie
drogowe zakazujące wjazd na ten odcinek pojazdom o ciężarze większym niż 5 ton. Zjazd z działki nr 41/17
znajduje się w obrębie MOP – u i jest poza nowo wykonaną nawierzchnią drogową.
Postępowanie wyjaśniające co do zasadności skargi przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Bolesławiec na posiedzeniu w dniu 11 września 2017 r., uznając skargę za niezasadną.
Mając powyższe na uwadze uznaje się skargę za niezasadną.
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