
 

UCHWAŁA Nr XXIII/212/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 10 sierpnia 2016 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa  

 
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) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę p.(…) z dnia 30 maja 2016 r., z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały 

 

§ 2. W przypadku ponowienia przez Skarżącą skargi, bez wskazania nowych 

okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale bez 

powiadamiania Skarżącej, dokonując adnotacji w aktach sprawy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie, 

zobowiązując Przewodniczącą Rady Miejskiej w Karczewie do zawiadomienia Skarżącej            

o sposobie rozstrzygnięcia skargi. 

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXIII/212/2016 

Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 10 sierpnia 2016 r. 

 

UZASADNIENIE 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie otrzymała od Wojewody Mazowieckiego 

do rozpatrzenia skargę na działalność Burmistrza p.(…)  złożoną dnia 31-05-2016 r. drogą 

elektroniczną w sprawie wysypywania żużlu paleniskowego na polną drogę gminną nr 142 w 

Całowaniu.  

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 21-06-2016 r. i w dniu 27-06-2016 r. zajmowała 

się powyższą skargą oraz zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza, z których wynikało, iż 

sprawa utwardzenia drogi dojazdowej nr 142 w Całowaniu  toczy się od 2006 r., gdy została 

ona wysypana żużlem paleniskowym przez właściciela szklarni (…).                   

Po interwencji p.(…) w/w właściciel szklarni uzyskał zgodę na ulepszenie działki drogowej 

tłuczniem, zrywając istniejącą nawierzchnię w postaci żużla paleniskowego. Prace te zostały 

częściowo wykonane. Decyzja o zmianie powierzchni żużlowej na tłuczeń, spotkała się ze 

sprzeciwem p.(…), twierdzącej, że kurz po wysypaniu drogi tłuczniem nie zmniejszył się, a 

jedynym rozwiązaniem jej zdaniem jest wylanie drogi asfaltem lub wyłożenie płytami 

betonowymi. Kolejnymi pismami p. (…) był zobligowany do pokrycia żużlowej powierzchni 

dojazdowej warstwą niepylącą . 

Pismem z dnia 21-04-2016 r. przedsiębiorcy korzystający z działki dojazdowej nr ew.142 

zostali poproszeni o skierowanie pojazdów ciężarowych obsługujących ich firmy po działce     

nr 115 przebiegającej przez nieutwardzony, porośnięty trawą teren, który jest trzy razy 

dłuższy do dojazdu, niż działka o nr ew.142. Przedsiębiorcy ze względu na ruch pojazdów 

ciężarowych nie zdecydowali się korzystać z dojazdu po nieutwardzonym, trawiastym 

gruncie. Przedsiębiorcy zadeklarowali partycypację częściową w kosztach naprawy 

nawierzchni drogi dojazdowej nr ew.142. 

Wobec powyższego na początku maja 2016 r. podjęta została decyzja o utwardzeniu drogi 

(płytami betonowymi ) na działce nr. ew. 142.  Decyzja ta wychodzi naprzeciw wieloletnim 

wnioskom p.(…).  

Decyzja ta poparta została na Sesji Rady Miejskiej w dniu 02-06-2016 r., gdy Radni  z 

budżetu Gminy  Karczew przeznaczyli środki na utwardzenie drogi dojazdowej na działce 

ewidencyjnej nr 142. 

W dniu 30-05-2016 r. p.(…) została o powyższym poinformowana. Uzyskując informacje o 

planowanych konkretnych działaniach realizujących jej wieloletnie postulaty, wniosła skargę 

do Wojewody Mazowieckiego, żądając by droga dojazdowa przedsiębiorców przebiegała po 

działce nr ew. 115 . 

Wobec powyższych ustaleń Komisja Rewizyjna w głosowaniu, 4 głosami „za”, uznała skargę 

za bezzasadną. 

 

O sposobie załatwienia skargi należy powiadomić Skarżącą, przesyłając niniejszą uchwałę 

wraz z uzasadnieniem listem poleconym za poświadczeniem odbioru. 

 
Przewodnicząca Rady 
  Danuta Trzaskowska 


