
UCHWAŁA Nr XL/356/22 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia  23 czerwca 2022 r. 

  

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art. 242 § 1, art. 243, art. 244 § 2 i art. 238 w związku z art. 247 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 

poz.1491, i poz. 2052) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje: 

 

§ 1. Rada Miasta Rawa Mazowiecka: 

1) nie uwzględnia  wniosku Pana T.W. z dnia 7 marca 2022 r. w jego części 

dotyczącej podjęcia przez ten organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka uchwały o 

zakazie organizowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 

wszelkich imprez, spotkań na terenie Miasta Rawa  Mazowiecka oraz zakazie udostępniania 

temu stowarzyszeniu obiektów publicznych; 

2) wniosek Pana T.W. z dnia 7 marca 2022 r. w części dotyczącej likwidacji tablicy 

informacyjnej Lokalna Grupa Działania „Krainy Rawki”, stojącej  przed Urzędem Gminy 

Rawa Mazowiecka od strony ul. Konstytucji 3 Maja – przekazuje  Burmistrzowi Miasta Rawa 

Mazowiecka, jako organowi właściwemu do jej  rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 

zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia jego wniosku, o którym mowa w § 1. 

poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta  Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 



Uzasadnienie 

 

W dniu 3 marca 2022 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T.W. o 

podjęcie uchwały o sankcjach w stosunku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Rawki”. 

We wniosku tym jego autor wnosi o podjęcie uchwały przez ten organ stanowiący Miasta 

Rawa Mazowiecka o zakazie organizowania przez to Stowarzyszenie wszelkich imprez, 

spotkań na terenie miasta oraz udostępniania mu obiektów publicznych, a ponadto o 

podjęcie działań zmierzających do likwidacji tablicy informacyjnej tego Stowarzyszenia 

posadowionej przed Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka od strony ulicy Konstytucji 3 Maja. 

   

Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą tego wniosku i stanowiska jej 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

  1) uznała że nie zasługuje on na uwzględnienie w części dotyczącej podjęcia przez ten organ 

stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka uchwały zawierającej w swej treści zakazy, o których 

mowa w tym wniosku, 

2) w pozostałym zakresie wniosek ten dotyczący  likwidacji tablicy informacyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przekazała Burmistrzowi Miasta 

Rawa Mazowiecka – organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

Zgodnie z zasadą praworządności określoną przepisem art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej 

(Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 

prawa. Zgodnie z tą zasadą organom władzy publicznej wolno tylko tyle na ile pozwalają 

przepisy prawa, przy czym organy te nie mogą domniemywać swoich kompetencji. 

Kompetencje tych organów musza jasno i jednoznacznie wynikać z przepisów prawa (ustaw). 

Kompetencje  organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia 

podstawowego określają przepis art. 18 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm) oraz przepisy ustaw szczególnych. Żaden z 

przepisów tych aktów normatywnych nie upoważnia rad gmin do podejmowania uchwał 

wprowadzających zakazy, o których mowa we wniosku Pana T.W. 



Z tych też względów wniosek ten, w tej jego części nie podlega uwzględnieniu. 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1376 z póź. zm.) do zadań zarządcy drogi należy m.in. wydawanie zezwolenia na zajecie 

pasa drogowego drogi publicznej. 

Tablica informacyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, 

jak wynika z przedmiotowego wniosku, posadowiona jest przed Urzędem Gminy Rawa 

Mazowiecka od strony ulicy Konstytucji 3 Maja t.j. w pasie tej ulicy, stanowiącej publiczną  

drogę powiatową. 

Rozpatrzeniem tego wniosku, w tej części należy zatem do zarządcy tej drogi. 

Stosownie do dyspozycji art. 19 ust. 4 powołanej wyżej ustawy zarządzanie drogami 

publicznymi może być przekazanie między zarządcami w drodze porozumienia.  

 

Na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a 

Powiatem Rawskim zarzadzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 

Miasta Rawa Mazowiecka sprawuje  jako ich zarządca, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.  

W tym stanie rzeczy Rada Miasta Rawa Mazowiecka przekazała wniosek Pana T.W. w części 

dotyczącej likwidacji tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Rawki”, posadowionej w pasie powiatowej drogi publicznej – Burmistrzowi Miasta Rawa 

Mazowiecka organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

 

 

 

Pouczenie 

 

Zgodnie z przepisem art. 247 w związku z art.238 Kodeksu postępowania administracyjnego- w 

przypadku, gdy wniosek, w wyniku jego rozpatrzenia został uznany za bezzasadny i jego 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowił wniosek bez 

wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może podtrzymać 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadomienia 

skarżącego. 

 


