UCHWAŁA NR XXVII/321/2017
RADY GMINY WEJHEROWO
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wejherowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz.446, 1579) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23, 868, 996,1579, 2138 ), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę wniesioną przez dwudziestu mieszkańców ul. Akacjowej i Włoskiej
w Bolszewie na działania Wójta Gminy Wejherowo.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo do poinformowania skarżących o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przwodniczący Rady
Hubert Toma
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Uzasadnienie
W dniu 07.11.2016 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo wpłynęło pismo podpisane przez
dwudziestu mieszkańców Gminy Wejherowo, zwanych dalej Skarżącymi, stanowiące skargę na postępowanie
Wójta w procedurze ustalania wytycznych do budowy drogi ulicą Orzechową w Bolszewie.
Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na
działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z
wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy. Mając na względzie powyższe Rada Gminy Wejherowo
przystąpiła do rozpoznania przedmiotowej skargi. Zgodnie z § 19 ust.2 pkt 3 Statutu Gminy Wejherowo
(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r., poz. 4452, z 2014 r. poz. 8) Przewodniczący Rady Gminy przyjął skargę i nadał jej
bieg, poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego polegającego na dokładnym zbadaniu zarzutów
przedstawionych w skardze oraz do sporządzenia opinii zawierającej w szczególności stanowisko Komisji
Rewizyjnej, co do jej zasadności.
Podniesione w skardze zarzuty związane są z toczącym się obecnie postępowaniem administracyjnym w
zakresie budowy drogi na ul. Orzechowej w Bolszewie i dotyczą niezadowolenia mieszkańców w zakresie
projektowania drogi, której urządzenie będzie w ich ocenie blokowało ul. Długą w Bolszewie. Zakwestionowano
w niej także zastosowaną procedurę administracyjną, tj. przygotowanie procesu inwestycyjnego w oparciu o
ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).
W ocenie Rady Gminy Wejherowo podjęte przez Wójta Gminy Wejherowo czynności związane z
wdrożeniem procedury budowy drogi na ul. Orzechowej w Bolszewie, są poprawne.
Podkreślenia wymaga, że obecnie toczy się postępowanie administracyjne w tym przedmiocie. Decyzja
zezwalająca na realizację inwestycji drogowej nie została dotąd przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie
wydana. Pierwotnie złożony wniosek, został cofnięty w grudniu 2016 r., z powodu jego niekompletności.
Jak ustalono, nowy wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej złożono do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie w dniu 03.02.2017 r. Ten etap postępowania otwiera dopiero stronom możliwość
czynnego w nim udziału, tj. m.in. zapoznania się z aktami sprawy.
Stronie zaś niezadowolonej z decyzji Starosty Wejherowskiego, będzie przysługiwało prawo wniesienia
odwołania.
Nie sposób zatem uznać, iż samo przygotowanie wniosku przez Wójta Gminy o wydanie decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej jest dotknięte jakimikolwiek wadami, skoro organem właściwym
do zbadania tych okoliczności będzie Starosta Wejherowski, rozpatrujący sprawę w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).
Nadto, sama procedura administracyjna poprzedzająca budowę inwestycji jest zgodna z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031). Zgodnie z ww. regulacją ustalenie lokalizacji drogi w ramach zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej może nastąpić niezależnie od tego, czy na terenie jej przebiegu obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oraz niezależnie od treści postanowień takiego planu. Skoro na
obszarze objętym planowaną inwestycją nie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, inwestycja prowadzona w tym trybie, jest jak najbardziej właściwa.
Komisja Rewizyjna w oparciu o analizę dostępnych i znanych dokumentów, złożonych wyjaśnień oraz
przeprowadzonej w dniu 03.02.2017 r. wizji w terenie potwierdziła, że działania Wójta Gminy Wejherowo
związane z planowana inwestycją drogową były zgodne z prawem.
Podkreślono, że planowana inwestycja drogowa przez ulicę Orzechową w Bolszewie była przez
mieszkańców oczekiwana. Poprawi ona bowiem przepustowość głównych ulic w Bolszewie, które są obecnie
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zatłoczone, co jest zgodne z dobrem mieszkańców Bolszewa, jako ogółu tej społeczności lokalnej.
Nadto finansowanie inwestycji przez podmiot zewnętrzny będzie miało ekonomiczny wpływ na budżet Gminy
Wejherowo.
Z uwagi zatem na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze Rada Gminy
Wejherowo uznaje skargę za bezzasadną.

POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Rada Gminy
Wejherowo informuje, że wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeśli Skarżący ponowni ją bez wskazania nowych
okoliczności – wówczas Rada Gminy Wejherowo może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej)
nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady
Hubert Toma
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