
Uchwała Nr V/26/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 stycznia 2019r.

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

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz § 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. Skargę Pana M.S. z dnia 20 grudnia 20l8r. na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole, Rada Powiatu Kolskiego uznaje za bezzasadną.

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

w uzasadnieniu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kole.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄ.CY
Rady Powiatu .i{olskicgo

~,~?~V
Marek Swi{ltek



UZASADNIENIE

do Uchwały V/26/2019

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 stycznia 2019r.

Pan M.S. w dniu 20 grudnia 2018r. złożył skargę na działalność dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Skarga została przekazana przez przewodniczącego

Rady Powiatu Kolskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu

18 stycznia 20 19r. dokonała jej rozpatrzenia.

Pan M.S. zarzuca, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wykonując

inwestycję na drodze powiatowej nr 3525P- tj. budowa chodnika na ul. Szkolnej w Przedczu

nie wykonał zjazdu do działki o nr ewid. 63, której jest właścicielem.

W oparciu o złożone wyjaśnienia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu

postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu stron, ustaliła co następuje:

1. Działka na ul. Szkolnej w Przedczu należąca do Pana M.S. o nr ewid. 63 jest działką o

charakterze rolnym, bez zabudowań, nie posiadająca planu zagospodarowana przestrzennego.

Na mapie dostępnej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w

Kole nie ma naniesionego wjazdu do w/w działki. Poza tym w piśmie Skarżącego błędnie

było wpisane, iż dysponuje on mapą geodezyjną z naniesionym symbolem wjazdu do działki

o nr ewid. 63 od strony ul. Szkolnej w Przedczu, było to zdjęcie ogólnodostępne z serwisu

Google Maps.

2. Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania "Przebudowa ul. Szkolnej w zakresie

nawierzchni chodników i zjazdów" była sporządzona prawidłowo, została ona zweryfikowana

na podstawie aktualnej mapy, na której nie ma zinwentaryzowanego zjazdu na działkę nr 63 z

ulicy Szkolnej w Przedczu. Dokonując porównania mapy, którą dysponuje Powiatowy Zarząd

Dróg w Kole z mapą ogólnodostępną w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa

Powiatowego w Kole (która nie była zmieniana od 1998r.) wynika że nie ma zjazdu na

działkę nr ewid. 63 ul. Szkolnej, jest natomiast zaznaczony wjazd na w/w działkę od ulicy

Kościuszki.

3. Dodatkowo podczas realizacji inwestycji każdy właściciel miał prawo wystąpić z

wnioskiem o wykonanie zjazdu do wyznaczonej działki i wówczas otrzymywał od

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole decyzje zezwalającą na lokalizację zjazdu lub jego

przebudowy (wydano 3 decyzje dla właścicieli działek na ul. Szkolnej w Przedczu). Pan M.S.

nie wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w tym zakresie.



Reasumując zarzuty zawarte w piśmie Pana M.S. skierowanym do Rady Powiatu Kolskiego

nie potwierdzają się. Wobec powyższego uznaje się skargę za bezzasadną i proponuje się

podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie zgodnie z opinią Komisji Skarg, Wniosków i

Petycji.
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