
UCHWAŁA NR 212/XXIII/12
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie skargi Pani Anny Knapik na działania Wójta Gminy Poczesna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  Rada Gminy Poczesna uchwala: 

§ 1. Zająć stanowisko w sprawie skargi Pani Anny Knapik na działania Wójta Gminy Poczesna stanowiące 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżącą 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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     Załącznik  
                                       do Uchwały Nr 212/XXIII/12 

                            Rady Gminy Poczesna 
                                        z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

Stanowisko Rady Gminy Poczesna  

w sprawie skargi Anny Knapik na Wójta Gminy Poczesna.  

 Skarżąca zarzuca Wójtowi Gminy, iż świadomie łamie prawo przez usytuowanie 

wiaty przystankowej przy ulicy Spacerowej w Słowiku niezgodnie z wymogami § 119. Ust. 

10 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(DZ.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) przez co zagrożone jest bezpieczeństwo pasażera. 

 Zgodnie z w/w przepisem prawa urządzenie dla ochrony pieszych (wiata) powinno 

być w przypadku braku zatoki odsunięte od wewnętrznej krawędzi jezdni – nie mniej niż 2,5 

m. Stan faktyczny na gminie jest taki iż od krawędzi jezdni do płotu ogrodzenia jest odległość 

4 m wiata posadowiona jest w odległości 1,95 m od krawędzi jezdni, między wiatą a płotem 

posesji jest 0,85 m. 

 Należy zwrócić uwagę, że usytuowanie przystanku autobusowego było konsultowane 

przez Wójta z miejscowymi radnymi i sołtysem. Przystanki autobusowe są lokowane po 

analizie wygody dojścia do istniejącej lub planowanej zabudowy i warunków technicznych. 

Sprzeciw skarżącej co do wcześniejszej lokalizacji przystanku przy jej posesji został 

uwzględniony i przystanek został przeniesiony obok sąsiedniej nieruchomości. 

 Przystanek jest zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej. Usytuowanie 

przystanku nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów. Przesuniecie wiaty o 55 cm 

w kierunku płotu jest niecelowe, bowiem utrudnionym byłby dostęp do ogrodzenia posesji. 

 Przedłożona przez Wójta Gminy obszerna korespondencja ze skarżącą w sprawie 

usytuowania przystanku świadczy, iż nie można Wójtowi przypisać rozmyślnego łamania 

przepisów rozporządzenia. 

 Należy przyjąć, iż warunki terenowe w tej sprawie są takie, że zachowanie odległości 

wiaty od krawędzi jezdni jest technicznie trudne do spełnienia. 

 Poza tym obecnie usytuowanie wiaty nie ogranicza widoczności na drodze i w obrębie 

skrzyżowania. Nie leży w interesie mieszkańców Słowika likwidowanie przystanku 

autobusowego tylko dlatego, że wiata winna być przesunięta o parę centymetrów w głąb pasa 

drogowego. 

 W świetle powyższego skargę na Wójta Gminy uznaje się za bezzasadną. 
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