
UCHWAŁA Nr V/41/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Sochocin 

 

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

(Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.)  i  art. 223 §1, 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Rada Gminy Sochocin 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wniosek Pani R.N. dotyczący wykupienia gruntów rolnych przyległych do drogi gminnej              

o numerze ewidencyjnym 369 w miejscowości Kondrajec w celu poszerzenia pasa drogowego na 

odcinku 1 km rozpatruje się negatywnie. Szczegółowe powody rozstrzygnięcia zawiera 

uzasadnienie.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sochocin, zobowiązując 

do poinformowania Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz przesłania odpisu 

niniejszej uchwały wraz  z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

do UCHWAŁY Nr V/41/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Sochocin 
 

 

Pismem z dnia 28 stycznia 2019 roku wnioskodawca zwrócił się do Rady Gminy Sochocin                        

o poszerzenie pasa drogowego odcinka 1 km drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 369 relacji 

Kondrajec- Kuchary Królewskie. Powyższy wniosek Rada Gminy Sochocin rozpatrzyła negatywnie. 

 

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

(Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.)  rada gminy rozpatruje skargi, wnioski oraz petycje składane przez 

obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.  

 

Stosowanie do §5 ust. 1 zasad i trybu działania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy 

Sochocin stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/89/2008 Rady Gminy z dnia 27 maja 2008 

roku w sprawie uchwalenia statutu gminy, Komisja w dniu 29 stycznia 2019 roku zwróciła się              

z prośbą do Wójta Gminy Sochocin o zajecie stanowiska w powyższej sprawie. 

 

W dniu 14 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji z udziałem 

wnioskodawcy oraz pracowników Urzędu Gminy w Sochocinie, podczas którego szczegółowo zostały 

omówione procedury i prace mające na celu poszerzenie wnioskowanego pasa drogowego. 

W chwili obecnej faktyczne usytuowanie części drogi o szerokości 3 metry nie jest zgodne                     

z ewidencją gruntów i budynków. Wykonanie prac związanych z wykupem części gruntów od 

właścicieli nieruchomości na całym odcinku drogi wymaga zlecenia dokumentacji projektowej w celu 

przeprowadzenia procedury o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Do ciągu 

komunikacyjnego po obu jej stronach przyległych jest około 37 nieruchomości. Wykupienie lub 

wywłaszczenie może okazać się procesem długotrwałym, a kwoty uzyskane za wywłaszczony grunt 

mogą okazać się niesatysfakcjonujące dla właścicieli nieruchomości. Opracowanie dokumentacji, 

wykupienie gruntów oraz roboty budowlane na przedmiotowym odcinku drogi wiążą się                       

z zaplanowaniem, zabezpieczeniem i poniesieniem znacznych nakładów finansowych. Każdego roku 

na przedmiotowej drodze prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego. 

W 2018 roku na części odcinka drogi zostały dokonane roboty ziemne związane z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego, żwirowaniem, regulacją rowów oraz oczyszczeniem przepustu               

z namułu. 



 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta oraz wnioskodawcy, Komisja zadecydowała rozpatrzeć 

wniosek negatywnie.  

 

Jednocześnie Rada Gminy Sochocin poucza wnioskodawcę, iż stosownie do treści art. 246 §1 

kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia 

wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w art. 239 KPA mówiącym, że                 

w przypadku ponowienia wniosku bez wskazania nowych okoliczności rada może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko bez zawiadamiania wnioskodawcy. 

 

 

 

 


