
UCHWAŁA NR LIH/379/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z2021r. poz. 735 ze zm.) 
w zw. z § 68 Statutu Powiatu Kolskiego będącego załącznikiem do Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu 
Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu 
Kolskiego uchwala, co następuje:

§1 . l.Uznaje się za bezzasadną skargę Pana P.S. z dnia 19.04.2022r. na działalność Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w przedmiocie naruszenia prawa i bezprawność w działaniu, w tym zajęcie 
części działki w trakcie realizacji inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 3414P w szczególności 
nie wykonania wjazdu do działki o nr ewid. 23 położonej przy ul. Kościuszki w Przedczu, stanowiącej 
własność Strony.

2. Skarga, o której mowa w ust. 1 uznana została za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Uzasadnienie 

do Uchwały LIII/379/2022

Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 26 maja 2022r.

w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

W dniu 19.04.20221’. Pan P.S. złożył skargę na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 
w przedmiocie naruszenia prawa i bezprawność w działaniu, w trakcie realizacji inwestycji drogowej na 
drodze powiatowej nr 3414P w szczególności nie wykonanie wjazdu do działki o nr ewid. 23 położonej przy 
ul. Kościuszki w Przedczu, której jest właścicielem. Skarżący wyraził swoje niezadowolenie, że zamiast 
wykonania wjazdu do działki nr 23 został wykonany chodnik z krawężnikami, który uniemożliwia wjazd na 
Jego własność. Dodatkowo Skarżący zarzucił, iż podczas realizacji inwestycji dokonano bezprawnego 
zajęcia części działki i składowanie tam materiałów budowlanych.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego przekazał w/w skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy skargi oraz wysłuchała wyjaśnień przedstawionych 
przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Ustalono, że zgodnie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 202Ir., poz.1376 ze zm.) budowa lub przebudowa zjazdu 
należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku 
budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do 
zarządcy drogi. Tak więc, podczas realizacji inwestycji drogowej każdy właściciel ma prawo wystąpić 
z wnioskiem o wykonanie zjazdu do wyznaczonej działki.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy należy uznać, że wyartykułowane w skardze zarzuty 
nie znajdują poparcia w istniejącym stanie faktycznym, ponieważ Pan P.S. przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji na drodze powiatowej nr 3414P nie posiadał uzgodnienia Zarządcy Drogi w sprawie 
zjazdu do Jego działki. Zebrany materiał wskazuje, że jednostka projektowa opracowując dokumentację 
w zakresie realizacji inwestycji na drodze powiatowej nr 3414P korzystał z zasobów map opracowanych 
przez uprawnionego geodetę, na którym nie było zinwentaryzowanego wjazdu na działkę nr 23. Tak więc 
wybudowanie chodnika na ul. Kościuszki w Przedczu było zgodne z dokumentacją projektową opracowaną 
na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie - Nowa 
Wieś Wielka- Etap I”.

W dniu 21.03.2022r. Skarżący złożył do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wniosek z prośbą 
o wykonanie zjazdu na działkę nr 23 z ul. Kościuszki w Przedczu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Kole po rozpatrzeniu wniosku Pana P.S. w dniu 25.03.2022r. wydał decyzję uzgadniającą lokalizację 
zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3414P do działki o nr ewid. 23. Argumentacja Skarżącego 
wyrażona w odwołaniu od w/w decyzji została również uwzględniona przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Kole poprzez wydanie w dniu 25.04.2022r. decyzji w zakresie wykonania zjazdu podczas realizacji 
inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie- Nowa Wieś Wielka - Etap I".

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, 
nie potwierdziła zarzutów stawianych wobec Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Wniosek 
Skarżącego z prośbą o wykonanie zjazdu do działki o nr ewid. 23 położonej przy ul. Kościuszki w Przedczu 
została przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole rozpatrzona prawidłowo z należytą 
starannością z zachowaniem wszystkich procedur, które wymagane są przepisami prawa. Kwestia zarzutu 
zajęcia części działki na potrzeby składowania materiałów budowlanych nie dotyczy Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kole a przedsiębiorstwa, które wykonuje inwestycje i za nią odpowiada. Ponadto należy wskazać, iż 
za zasady organizacji placu budowy odpowiada kierownik budowy, a nie Dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kole.

Mając na względzie powyższe ustalenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż zarzut 
naruszenia prawa oraz bezprawność w działalności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 
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nie znajduje uzasadnienia. Wobec powyższego uznaje się skargę za bezzasadną i proponuje się podjęcie 
uchwały w przedmiotowej sprawie zgodnie z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pouczenie:

„W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ 
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 
w aktach sprawy- bez zawiadamiania skarżącego”

(art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

PRZEWODNICZĄCY 
R.adv Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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