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Uchwała Nr XLII/330/2017 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
z dnia 19 września 2017 roku 

 
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 
 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu 
uchwala, co następuje 

 
§ 1 

Uznaje się za nieuzasadnione wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą 
Rady Miejskiej nr XXXIV/281/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ogrodzieniec. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                          
          
         Zygmunt Podsiadło 
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Uzasadnienie 

W dniu 22 sierpnia 2017 r. firma GONPOPL Szczepan Goncerz, Kamil Goncerz 
spółka jawna zwróciła się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa poprzez 
zmianę uchwały nr XXXIV/281/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Ogrodzieniec. 

Wnioskodawca powołał się w wezwaniu na art. 101 ust. 1 Ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). 
Przepis ten został zmieniony z dniem 1 czerwca 2017 r. Usunięto z treści art. 101 
ust. 1  ustawy pojęcie „wezwanie do usunięcia naruszenia prawa”. 

 

Wnioskodawca wzywa Radę Miejską w Ogrodzieńcu do usunięcia naruszenia 
prawa poprzez zmianę uchwały nr XXXIV/281/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. Nie 
jest natomiast doprecyzowany zakres zmiany. 

  

Uchwała nr XXXIV/281/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Ogrodzieniec  dotyczy przystanków położonych na terenie Gminy Ogrodzieniec.  

Przystanki te są wybudowane i utrzymywane przez Gminę Ogrodzieniec 
niezależnie od kategorii dróg przy których są położone. Każdego roku 
przeznaczane są środki finansowe na wymianę konstrukcji  wiat przystankowych, 
utrzymywanie porządku i czystości. Część przystanków jest umieszczona na 
terenach będących własnością gminy, ale niezależnie od kategorii drogi przy której 
położony jest przystanek Gmina Ogrodzieniec utrzymuje przystanek. Gmina 
Ogrodzieniec jest więc właścicielem i podmiotem faktycznie zarządzającym 
przystankami na terenie gminy. 

W tym stanie sprawy wezwanie jest niezasadne. 

 

 


