
UCHWAŁA NR VII/72/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 01 kwietnia 2019 roku dotyczącej montażu oświetlenia przy ulicy 
Begonii w Smolnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) oraz na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 6 do uchwały nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej 
w Sośnicowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice, na wniosek 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 01 kwietnia 2019 r., w sprawie montażu oświetlenia ul. Begonii 
w miejscowości Smolnica – odmawia się jej uwzględnienia.

§ 2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz uzasadnieniem stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic, zobowiązując do poinformowania 
składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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Załącznik do uchwały Nr VII/72/2019

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 29 maja 2019 r.

Opinia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sośnicowicach dotycząca  petycji z dnia 
01 kwietnia 2019r. w przedmiocie montażu oświetlanie przy ul. Begonii w Smolnicy.

Pismem z dnia  01 kwietnia 2019r. osoba występująca w imieniu mieszkańców posesji położonych przy 
ul. Begonii w Smolnicy skierowała do Burmistrza Sośnicowic petycję w przedmiocie montażu oświetlania 
ul. Begonii w Smolnicy.

Wnioskodawca podniósł, że brak oświetlenia jest uciążliwy dla mieszkańców posesji w godzinach 
wieczornych a  montaż  oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz wpłynie na poprawę 
funkcjonowania lokalnej społeczności.

Burmistrz pismem z dnia 23 kwietnia 2019r. ( RGG.7226.188.2019.PZI)  powołując się na  art. 65 KPA 
oraz  na art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach uznał się niewłaściwym do rozpatrzenia petycji 
i przekazał organowi właściwemu, którym jest Rada Miejska w Sośnicowicach w ramach, której działa 
Komisja ds. skarg, wniosków i petycji.

Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019r. po zapoznaniu się z treścią 
petycji, z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz po analizie przepisów uznała, że 
przedmiotowa petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
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UZASADNIENIE

Wnioskodawca wniósł o montaż oświetlenia przy ul. Begonii w Smolnicy, która po analizie dokumentacji
znajduje się w zasobach Gminy Sośnicowice. Wnioskodawca co prawda nie doprecyzował na jakim
odcinku ul. Begonii miałoby zostać zamontowane oświetlenie ale domniemywać można, że chodzi o drogi
boczne ul. Begonii znajdujące się na terenie Gminy Sośnicowice. Drogi te są drogami wewnętrznymi
będącymi dojazdem do posesji znajdujących się przy przedmiotowych drogach.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że nieruchomość gruntowa w granicy której biegnie
droga wewnętrzna nie jest własnością Gminy Sośnicowice a prywatną własnością mieszkańców
posesji zabudowanych wzdłuż tej drogi. Wobec powyższego na Gminie nie ciąży obowiązek
finansowania lub współfinansowani montażu oświetlenia. Decydująca jest w tym wypadku
własność gruntu. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych zarządzanie drogami wewnętrznymi, jak również finansowanie wszelkich zadań w ich
obrębie należy do zarządcy terenu a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wydatki
budżetu gminy są przeznaczone na realizację zadań gminy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) do zadań własnych
gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy miedzy
innymi planowanie, finansowanie oraz utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych, dróg gminnych,
dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi
ekspresowe. Obowiązek taki spoczywa na gminie w odniesieniu do tych miejsc publicznych i
dróg, które znajdują się na obszarze danej gminy i które jednocześnie stanowią jej mienie
komunalne, względnie znajdują się w jej zarządzie.
Drogi wewnętrzne biegnące od ul. Begonii w Smolnicy znajdują się co prawda na terenie gminy
Sośnicowice, jednak nie stanowią jej mienia komunalnego, ani też nie pozostają w jej zarządzie.
Nie ma więc podstaw do montażu oświetlania i ponoszenia kosztów jego utrzymania przez gminę.
W konsekwencji można uznać, że finansowanie przez Gminę tego typu inwestycji na gruntach
stanowiących własność osób trzecich może pociągać za sobą odpowiedzialność organów za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W tym stanie złożona petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
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