
UCHWAŁA NR XLV.404.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 22 września 2022 r. na Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki, dotyczącą niewykonywania od wielu lat do dnia 7 września 2022 r. obowiązków 
zarządcy drogi publicznej nr 2200813 – aktualnie ul. Miodowa w Mariance. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia 
Skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Uzasadnienie 

W dniu 22 września 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła skarga  

na Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki dotycząca niewykonywania od wielu lat do dnia  

7 września 2022 r. obowiązków zarządcy drogi publicznej nr 2200813 – aktualnie  

ul. Miodowa w Mariance. Przejawiać ma się to brakiem stałej organizacji ruchu dla tej ulicy. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu  

w dniu 20 października 2022 r. zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała Skarżącego oraz 

wyjaśnień złożonych w sprawie.   

Przedmiotowa droga była drogą publiczną wcześniej niż powstał samorząd gminny. 

Wraz z ustawą o samorządzie gminnym, razem z innymi drogami, została przekazana  

w zarząd Gminie. Wójt jest w katalogu podmiotów, które mogą tworzyć organizację ruchu, 

natomiast zatwierdzenie tej organizacji należy do organu zarządzającego ruchem, czyli 

Starosty.  

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

988, 1002, 1768, 1783) mówi o tym, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze 

są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, 

unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub 

porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub 

porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.  

Art. 10. 1. wskazuje, że Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad 

zarządzaniem ruchem na drogach krajowych.  

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:  

1) wojewódzkich;  

2) powiatowych;  

3) gminnych;  

4) publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym 

Warszawie;  

5) wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.  

Art. 10. 5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem 

ust. 6.  

6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na 

prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.  

 

 Ruch na przedmiotowej drodze odbywa się na podstawie zasad ogólnych wskazanych 

w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

 Szczegółowe zasady organizacji ruchu precyzuje rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury o szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Rozporządzenie wskazuje, że organ 

zarządzający ruchem - czyli w przypadku przedmiotu skargi Starosta Miński - prowadzi 

kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń 
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sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności  

z zatwierdzoną organizacją ruchu.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała wyjaśnienia za wystarczające i zajęła 

stanowisko rekomendujące Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki uznanie skargi za bezzasadną.  

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2000) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 

działalności: wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 

Zgodnie z art. 239 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2000) – Rada Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że wskutek uznania skargi za 

bezzasadną, jeżeli skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności – wówczas Rada 

Gminy Mińsk Mazowiecki może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej), 

nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego. 
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