
Uchwata Nr XI1I71/11 

Rady Gminy Somianka 

z dnia 5 wrzesnia 2011 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnosc W6jta Gminy Somianka 
w sprawie dojazdu do dziatek letniskowych w miejscowosci Somianka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym Uednolity tekst z 2001 r. Oz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z p6zn . zm.), w zwiqzku z art. 229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego 
Uednolity tekst z 2000 r. Oz. U. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) - Rada Gminy 
Somianka uchwala, co nast~puje : 

§ 1 

Uznac skarg~ Pana _ z dnia 15 lipca 2011 r. na 
bezczynnosc W6jta Gminy Somianka - za bezzasadnq. 

§2 

Zobowiqzuje si~ Przewodniczqcego Rady Gminy do pOinformowania skarzqcej 
o sposobie zatatwienia skargi. 

§3 

Integralnq cz~sc uchwaty stanowi jej uzasadnienie. 

§4 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 

Przewodniczqcy 
Rady Gminy 

I-I Krzysztof Jan Rakowski 



UZASADNIENIE 

do Uchwaty Nr XII/71/11 
Rady Gminy Somianka 

z dnia 5 wrzesnia 2011 r. 

Pan zfozyf w dniu 18 lipca 2011 r. skarg~ na Wojta Gminy 
Somianka, dotyczqCq braku zainteresowania sprawami dziatkowiczow 
z miejscowosci Somianka oraz braku odpowiedzi na pisma. W wyniku 
post~powania wyjasniajqcego ustalono, co nast~puje: 
Kompleks dziatek letniskowych potozonych we wsi Somianka powstat przez 
parcelacj~ nieruchomosci w latach siedemdziesiqtych. W owczesnym czasie 
teren nalezaf do gminy Wyszkow w obr~bie geodezyjnym Gulczewo. Podziaty 
nieruchomosci zatwierdzone przez Urzqd Rejonowy w Wyszkowie zostaty 
dokonane w oparciu 0 istniejqce drogi stanowiqce wtasnosc Skarbu Panstwa. 
Nadmienic jednak nalezy, ze siec drog publicznych znajdujqcych si~ na tym 
terenie jest przez wi~kszosc roku zalana wodq i nie mozna ich uzytkowac. 
Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany 
granic, zmiany nazw i siedzib wtadz niektorych gmin i miast oraz nadania 
miejscowosci statusu miasta (Oz. U. Nr 169, poz. 1767) teren dziatek 
letniskowych w wyniku zmiany granic zostaf przyfqczony do obr~bu 

geodezyjnego Somianka w gminie Somianka. 
Teren dziafek letniskowych potozony jest mi~dzy duzym kompleksem lesnym, 
a starorzeczem Bugu. Od wsi gminnej do dziatek letniskowych prowadzq dwie 
drogi gminne, oznaczone numerami geodezyjnymi 723 i 746. Obydwie drogi 
stanowiq wfasnosc Gminy Somianka. Oroga nr 723 ma nawierzchni~ 

asfaltowq, droga nr 746 ma nawierzchni~ gruntowq. W/w drogi dojazdowe 
nie majq pofqczenia z drogami wewn~trznymi wydzielonymi do obsfugi 
komunikacyjnej dziatek. W chwili obecnej wtasciciele dziafek, dojezdzajqc 
od drog gminnych do dziatek, korzystajq z duktow lesnych, na terenie Lasow 
Panstwowych Nadlesnictwa Wyszkow. Orogi lesne stanowiq wfasnosc Skarbu 
Panstwa w zarzqdzie Nadlesnictwa Wyszkow. 
W zwiqzku z zaistniafq sytuacjq, zostaty podj~te dziafania zmierzajqce 
do uregulowania sprawy zapewnienia dojazdu do dziafek letniskowych, 
zarowno prawnego jak i faktycznego. 
W czerwcu 2010 r. zostata przeprowadzona rozmowa z Panem Waldemarem 
Zmijewskim Nadlesniczym Nadlesnictwa Wyszkow oraz Panem 

Lesniczym w Somiance. Jako przedstawiciel wfascicieli dziatek 
w spotkaniu wzi~fa udzial Pani . Rozmowa miata na celu 
ustalenie zasad korzystania z drog lesnych przez dziatkowiczow do czasu 
prawnego zorganizowania dojazdu do dziatek. Ponadto wst~pnie ustalono, 
ze wykorzystujqC dotychczasowe drogi lesne, nalezatoby wydzielic teren 
o powierzchni okoto 8000 m2

. Wst~pnie ustalono, ze koszt wykupu gruntu oraz 
wytqczenia z produkcji lesnej drog wyniesie okoto 350 000,00 - 400 000,00 zt. 
Wszelkie dziatania powinny bye poprzedzone zmianami w planie 
zagospodarowania przestrzennego dla obr~bu Somianka oraz uzyskaniem 
stosownych zgod. 



W dniu 30 marca 2011 r. do U Gminy Somian przestany 
dotyczqcy napraw oraz zagrodzenia 

jednego z wtascicieli dziatek tymczasowego doj u do kompleksu 
Ustaiono, ze wtasciciel ogrodzit wtasnq dziatk~, przez ktarq inni 

dojezdzajq do swoich dziatek. Podj~to nia majqce na celu 
sprawy przejazdu, 

z 
I, Lesniczym wystosowano 

pismo do wtasciciela nr 1330 z prosbq 0 

o podj~tych dziataniach w powyzszej sprawie poinformowano emailem 

noczesnie poinformowano, sprawa zorgan n drag publicznych 
przedtozona do ia Radzie Gminy. W dniu 13 kwietnia b.r. 

problem zapewnienia dojazdu do dziatek letniskowych zostaJ przedstawiony 
na posiedzeniu staJych komisji Rady Gminy Somianka. 

z powyzszym stwierdzic, Pana Mirostawa 
jest bezzasadna. 

Przewodniczqcy 
Gminy 

I-I Jan Rakowski 




