UCHWAŁA Nr XX/4/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta w sprawach związanych
z budową IV etapu ul. O.Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmn) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń.
zmn.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1.1. Po rozpatrzeniu skargi Pani T.P. na działania Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w sprawach związanych z budową IV etapu ul. Zagłoby
w Ostrowcu Świętokrzyskim uznaje się ją za bezzasadną.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne bezzasadności skargi zawiera załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, którego zobowiązuje się do zawiadomienia skarżącej o sposobie
załatwienia skargi w trybie art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Załącznik do Uchwały Nr XX/4/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie
faktyczne i prawne bezzasadności skargi
Przewodniczącemu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pismem z dnia
21.12.2011 r. znak: IG.V.1410.4.2011 Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Geodezji
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach działającej z upoważnienia Wojewody
Świętokrzyskiego została przekazana skarga Pani T. P. na „bezprawne postępowanie”
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Urzędu Miasta Ostrowca Św. w
sprawach związanych z budową IV etapu ul. Zagłoby w Ostrowcu Św.
28 grudnia 2011 r. przedmiotowa skarga była rozpatrywana w celu jej zaopiniowania
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Strategii i Rozwoju Miasta.
Szczegółowe wyjaśnienia w sprawie będącej przedmiotem skargi Pani T. P. złożyli:
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego
Urzędu Miasta Ostrowca Św. ska i Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Ostrowca Św.
Komisje Rady Miasta stosunkiem głosów - 8 - za, 3 - wstrzymuję się - zaopiniowały,
że skargę należy uznać za bezzasadną, gdyż:
−

−

−

zarzut skarżącej, że Urząd Miasta Ostrowca Św. nie powiadomił jej o planowanej
inwestycji, nie pytał o zgodę i nie zawarł z nią żadnej umowy jest niezasadny – decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która zawierała postanowienia
w zakresie przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, została wydana przez
Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 7 grudnia 2010 r. W/w decyzja określała
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku dokonania
przebudowy istniejącej sieci gazowej oraz zezwalała na wykonanie tego obowiązku.
zarzut dotyczący bezprawnego postępowania wobec skarżącej przez Urząd Miasta
Ostrowca Św. i Prezydenta Miasta (brak odpowiedzi na pismo, brak reakcji na jej
interwencje) nie znalazł potwierdzenia. Zarzut braku odpowiedzi na pismo jest
nieprawdziwy, gdyż pismo datowane na dzień 28 listopada 2011 r. zostało faktycznie
złożone w sekretariacie Urzędu Miasta dopiero w dniu 7 grudnia 2011 r. W tym też dniu
Pani T.P. napisała skargę do Wojewody Świętokrzyskiego zawierającą zarzut braku
odpowiedzi na jej pismo. Na zgłoszoną przez zainteresowaną interwencję podczas
rozmowy z Prezydentem Miasta została przeprowadzona wizja w terenie z jej udziałem,
udziałem pracowników Urzędu Miasta oraz wykonawcy.
brak jest podstaw prawnych do zrealizowania wniosku Pani T. P.
o wykup przez Gminę działki by mogła ona spełnić oczekiwania rodzeństwa
i wypłacić im przysługujący zachowek - działka przy ul. Mostowej 116 znajduje się
w rejonie „czasowych zajęć” związanych z przebudową infrastruktury technicznej. Teren
działki nie jest niezbędny do realizacji inwestycji budowy IV etapu ul. Zagłoby. Po
wykonaniu przebudowy odcinka sieci nieruchomość została przywrócona do stanu
poprzedniego.

Należy dodać, iż przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie decyzji
Wojewody Świętokrzyskiego Nr 13/10 z dnia 07.12.2010 r. znak: IG.III.7074-21/10
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
drogi gminnej – ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim od. Al. 3 Maja – droga krajowa
Nr 9 do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad
torami PKP i węzła „Brezelia” na przecięciu z ulicą Zygmuntówka – droga wojewódzka
nr 755 wydanej na wniosek Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działającego
w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jako inwestora, a podstawy prawne jej wydania
zawiera ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późń. zmn.).
Skarżąca Pani T. P. w toczącym się postępowaniu administracyjnym
o wydanie w/w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego miała status strony przedmiotowego
postępowania. Mogła na tym etapie zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 110 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji
publicznej (w tym wypadku Wojewoda), który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej
doręczenia lub ogłoszenia.
Skoro jednak przedmiotowa decyzja stała się ostateczna, to na jej podstawie należy
zrealizować przedmiotową inwestycję i na warunkach w niej zawartych, w tym dotyczących
stron postępowania.
W świetle wyżej przytoczonej argumentacji zgodnie z art. 229 pkt. 3 k.p.a. Rada
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uznaje skargę za bezzasadną i w trybie art. 238 §1 k.p.a.
zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do zawiadomienia
skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

