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Protokół nr 30/2022 

z posiedzenia

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytej w dniu 06 maja 2022r.

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9:00 przewodniczący Komisji Marek Marciniak, powitał 

wszystkich obecnych, stwierdził, iż Komisja posiada wymagane ąuorum. Na posiedzeniu 

obecny był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia jest rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana P.S. na działalność 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w przedmiocie cytuję: „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 składowanie tam materiałów 

budowlanych.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole złożył wyjaśnienia w sprawie. Poruszana 

w skardze problematyka dotyczy realizowanego w miejscowości Przedecz przedsięwzięcia 

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie - Nowa Wieś Wielka- Etap I”. 

Wykonawca inwestycji realizuje zadania w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników 

oraz budowy zjazdów indywidualnych m.in. na ul. Kościuszki zgodnie z opracowaną 

dokumentacja projektową.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wypełnił 

wszystkie formalności prawne w tym zakresie. Zlecono uprawnionemu geodecie sporządzenie 

map do celów projektowych. Na podstawie środków zabezpieczonych przez Gminę Przedecz i 

Powiat Kolski dokonano zlecenia opracowania dokumentacji dotyczącej „Przebudowy drogi 

powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie - Nowa Wieś Wielka- Etap I”. Projektant opracowując 

dokumentację korzystał z zasobów map opracowanych przez uprawnionego geodetę, który nie 

zaprojektował zjazdu przy działce nr 23, gdyż nie był on zinwentaryzowany na mapie. W 2020r. 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne przez Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz w 



sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. 

Dokumentacja była wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz. Strony 

postępowania miały możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami, w tym planami dot. 

zjazdu do działki nr 23 oraz wniesienia ewentualne uwag i wniosków. Skarżący nie skorzystał 

z tego uprawnienia.

Podczas realizacji inwestycji każdy właściciel ma prawo wystąpić z wnioskiem o 

wykonanie zjazdu do wyznaczonej działki. Zgodnie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

12.03.1985r. o drogach publicznych (j.t.Dz. U. z 2021r, 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. Obowiązki 

zarządcy dróg powiatowych w imieniu Zarządu Powiatu Kolskiego, wykonuje Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kole. Pan P.S.do czasu rozpoczęcia w/w inwestycji drogowej nie posiadał 

uzgodnienia Zarządcy Drogi w sprawie zjazdu do działki nr 23 ark. mapy 7.

W dniu 21,03.2022r. Skarżący złożył do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wniosek z 

prośbą o wykonanie wjazdu na działkę nr 23 z ul. Kościuszki w Przedczu. W odpowiedzi 

Dyrektor Grzegorz Kujawa w dniu 25.03.2022r. wydał decyzję nr PZD/Dec/46/2022 

uzgadniającej lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3414P tj. ul. Kościuszki 

w Przedczu.

Od powyższej decyzji w dniu 13.04.2022r. Skarżący odwołał się twierdząc, iż zjazd do 

działki nr 23 istniał przed przystąpieniem do budowy drogi, a nowy zjazd zdaniem Skarżącego 

powinien być wybudowany przez zarządcę drogi podczas przebudowy drogi powiatowej nr 

3414P. Dyrektor Grzegorz Kujawa wskazał, że Skarżący na żadnym z etapów postępowania nie 

podnosił faktu, iż ul. Kościuszki w Przedczu stanowi jedyny dojazd do działki, która jest Jego 

własnością, a pomimo tego Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przychylił się do żądań Pana P.S. 

i po rozpatrzeniu odwołania z dnia 25.04.2022r. wydano kolejną decyzje nr 

PZD/Dec/46/1/2022, w której postanowiono zmienić zaskarżoną decyzję poprzez 

wprowadzenie zapisu, że zjazd do działki nr 23 ark. mapy 7 z drogi nr 3414P zostanie wykonany 

podczas inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie- Nowa Wieś 

Wielka - Etap I”.

W kwestii zarzutu bezprawnego zajęcia części działki na potrzeby składowania 

materiałów budowlanych Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole zaznaczył, że 

powyższy zarzut powinien być skierowany do przedsiębiorstwa, które wykonuje inwestycje i 



za nią odpowiada, a nie jednostki Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Ponadto za zasady 

organizacji placu budowy odpowiada kierownik budowy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku przeprowadzonego postępowania 

wyjaśniającego, nie potwierdziła uchybień stawianych wobec Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kole w zakresie naruszenia prawa i bezprawność w działaniu, w trakcie realizacji 

inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 3414P poprzez nie wykonanie wjazdu do działki 

o nr ewid. 23 położonej przy ul. Kościuszki w Przedczu, której Pan P.S. jest właścicielem, jak 

i bezprawnego zajęcia części działki należącej do Skarżącego.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa tj. art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21.03.1985r. o drogach publicznych( j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) uznano, 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 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole bez zbędnej zwłoki 

rozpatrzył wniosek Skarżącego z dnia 21.03.2022r. wydając w dniu 25.03.2022r. decyzję 

uzgadniającą lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3414P do działki o nr 

ewid. 23. Argumentacja Skarżącego wyrażona w piśmie z dnia 13.04.2022r. została 

uwzględniona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole poprzez wydanie w dniu 25.04.2022r. 

decyzji w zakresie wykonania zjazdu. Zarzuty bezprawnego zajęcia części działki na potrzeby 

składowania materiałów budowlanych nie dotyczą działalności Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kole.

Reasumując sprawa Pana P.S. została przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kole rozpatrzona prawidłowo z należytą starannością z zachowaniem wszystkich procedur, 

które wymagane są przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze uznaje się skargę złożoną 

przez Pana P.S. za bezzasadną i proponuję się podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu 

Kolskiego. Komisja powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku głosowania. 

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Podpisy członków Komisji:

1. Marek Marciniak- ..

2. Jarosław Sobański -

3. Alicja Wapińska -....


