
 

UCHWAŁA NR XVIII/105/2020 

RADY GMINY SADOWNE 

 

z dnia 17 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o doprowadzenie drogi w miejscowości Sadoleś 

do należytego stanu 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 241 i 242 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Sadowne – 

po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadowne – 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Nie uwzględnia się wniosku o doprowadzenie do należytego stanu działek drogowych 

położonych w miejscowości Sadoleś o numerach ewidencyjnych 368 i 483 z przyczyn 

wskazanych w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały, które stanowi jej integralną część.  

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sadowne do zawiadomienia 

wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie  

Do uchwały Rady Gminy Sadowne w sprawie rozpatrzenia wniosku o doprowadzenie 

drogi w miejscowości Sadoleś do należytego stanu 

 

Do Rady Gminy Sadowne wpłynął wniosek pochodzący od mieszkańców z prośbą o podjęcie 

działań mających na celu doprowadzenie do należytego stanu działek drogowych 

w miejscowości Sadoleś o numerach ewidencyjnych w taki sposób, by spełniały wymogi 

określone w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).  

Tytułem uzasadnienia wnioskodawcy podali, że droga jest zbyt wąska i są trudności w jej 

użytkowaniu. 

W oparciu o § 93b ust. 1 statutu Gminy Sadowne, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w ramach którego zapoznała się z wnioskiem. 

Na podstawie § 108b ust. 2 statutu Gminy Sadowne, Komisja podjęła uchwałę, do której 

załącznikiem jest opinia Komisji w niniejszej sprawie, która w ocenie Rady Gminy Sadowne 

jest wyczerpująca i wystarczająca do uznania, że nie ma obecnie podstaw do uwzględnienia 

przedłożonego wniosku. 

Działki drogowe wskazane we wniosku nie stanowią drogi publicznej gminnej, do której 

należałoby stosować przepisy, o których mowa wyżej. Jest to jedynie droga wewnętrzna 

i obecnie nie ma podstaw, ani potrzeby podjęcia działań mających na celu zaliczenie przez 

Radę Gminy Sadowne tej drogi do kategorii gminnej drogi publicznej. Droga funkcjonuje 

jako droga wewnętrzna i obecnie taka klasyfikacja tej drogi jest prawidłowa. Są to zatem  

jedynie działki gruntu, których właścicielem jest Gmina Sadowne, które służą do obsługi 

komunikacyjnej nieruchomości do nich przylegających. 

W takiej sytuacji wniosek należało uznać za niezasadny. 

Tytułem pouczenia wskazuje się, że zgodnie z art. 246 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy 

prawo wniesienia skargi w trybie określonym w art. 227 i n. Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 


