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RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r.
póz. 1372 zpóźn. zm./ oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 870) Rada Gminy Rudniki uchwala, co następuje:

§1.
Rada Gminy Rudniki uznaje, że wniesiona w dniu 10.12.2021 r. petycja dotycząca podjęcia koniecznych

czynności związanych z ustaleniem nowej drogi publicznej w miejscowości Faustianka zarejestrowana pod
numerem PRG.152.6.2021, jest bezzasadna.

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§2.

§3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję

o sposobie rozpatrzenia petycji.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki
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UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2021 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w Rudnikach petycja, w której
wskazano, iż na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 2 ust. l
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach osoba składająca działa w interesie publicznym.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia l l lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U z 2018 r. póz. 870),
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja wnosząca podjęcie koniecznych czynności związanych z ustaleniem nowej drogi publicznej
w miejscowości Faustianka, względnie podjęcie przed dokonaniem czynności, działań faktycznych
mających na celu umożliwienie dojazdu do nieruchomości została przekazana do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2022 roku po zbadaniu spełnienia
wymogów formalnych oraz wnikliwej analizie treści żądania przygotowała i przyjęła w formie
uchwały niniejszy projekt.
W wyżej wymienionej petycji wspomniany ciąg komunikacyjny przebiegający przez działki
prywatne nie stanowi odrębnych działek geodezyjnych (oznaczony jest w ewidencji gruntów
i budynków jedynie, jako użytek i nie został geodezyjnie wydzielony) tym samym nie może być
przekazany Gminie Rudniki do zarządzania.
Ponadto komisja informuje, że w tej części miejscowości znajduje się działka oznaczona
nr 23 położona w obrębie Faustianka, stanowiąca drogę dojazdową do gruntów rolnych
i leśnych, którą to Gmina Rudniki nabyła zgodnie z decyzją komunalizacyjną Wojewody
Opolskiego nr IN.IV-HN-7723-1/194/10 z dnia 22.08.2011 r. Z uwagi na okoliczność, iż
przedmiotowa droga oznaczona nr 23 położona w obrębie Faustianka posiada zjazd z drogi
krajowej i jest użytkowana niezgodnie z przeznaczeniem przez właścicieli działek przylegających
do tej drogi, gmina prowadzi postępowanie mające na celu przywrócenie granic tej drogi zgodnie
ze stanem prawnym.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy Rudniki negatywne rozpatrzenie
petycji nr PRG. 152.6.2021 oraz odmowę spełnienia żądania zawartego w jej treści.
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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