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rrotokól nr 2/2019

z posiedzenia

Korni ji kaf"g, Wnio ków iPetycji

odbytej w dniu 18 stycznia l019r.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodni czacy Korni ji Marek Marciniak, powitał

wszystkich obecnych stwi rdził iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli ponadto:
l.

2. Maria Anto ik - Za tępca naczelnika Wydziału Geodezji Kartografij iKatastru

3. Grzegorz Kujawa - DJ rektor Powiato ego Zarządu Dróg w Koje

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie skargi Pana

Powiatow go Zarządu Dróg w Kole.

na dy rektora

zarzuca. że Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wykonując inwestycję na

drodze powiatowej nr 3525P-1j. budowa chodnika na. ul Szkolnej w Przedozu nie w konał zjazdu

do działki onr ewid. 63, której jest właścicielem, Wspomniana działka jest działką rolniczą i zjazd

zdaniem Pana je t ni ezbędny, aby mógł wjeżdżać na nią kombaj nem. Poza tym
skarżący uważa ze: do czasu wykonania chodnika przez Powiatowy Zarząd Dróg przy działce u

e id. 63 znajdo a] ię zjazd. Na dowód swoich słów przedstawił zdjęcie, które było wydrukowane

z serwisu internetowego Google Maps (załącznik nr 2 do protokołu). Powyższe zdięcie przedstawił

również Naczel likowi Wyd iału Geodezji, Kartografii iKatastru tarostwa Powiatowego w Kole,

Przewodnicząc Komisji Marek Marciniak podkreślił, że w piśmie z dnia. 11.12.2018r. Par

pisze: •• ojlepszym do vodem Jego i tnienia je r mapa geodezyjna całej ulicy

zkolneT w Przedczu, która znajduje tę w Updziale Geodezji Staro m'a w Kol i na której wyraźnie

uwidoczniony jest zjazd z ulicy Szkolnej na moją działkę nr geod. 63, co sam niedawno oglądałem w

obecno. ci klety) nika Wydziału Geodezji Kole. (, ..y. Na zapytanie przewodniczącego czy Pan

okazał jedynie zdjęcie z serwisu internetowego Google Maps Naczelnikowi W>działu

Geodezji, Kartografii i Katastru oraz czy miał wgląd do mapy. Pan otwierdził ze miał

do dyspozycji j dynie zdję i_.

Skarżący kwestionuje mapę przygotowaną przez firmę świadczącą Usługi Geodezyjne

GEO~ Jard Jarosła Stani ławiak, na której ni został oznaczony zjazd do Jego działki. Uważa że



na etapie wykonania dokurnenta ji projektowej. projektant powinien skontaktować się z

właścicielami działek przy ul. Szkolnej w Przedozu i dopyta' cz przy danei działce powinny być

zjazdy, Zdaniem Skarżącego od 20 lSr, obowiązują przepis y. które tano dą, że w przypadku

prz budowy drogi po,", inny być uwzględ rione zjazdy.

Obecna na posiedzeniu zastępca naczelnika Wydziału Geodezji. Kartografii iKata tru Maria

Antosik poinformowała, że w za obie Wydziału Geodezji, Kartografii j Kata lm Starostwa

Powiatowego w Kole znajduje się tylko jedna mapa uwzględniaj ca obszar ul. L zkolnej V'l'

Przedczu, która zo tara porządzona w l9981'. i od lego czasu aie była zmieniana (załącznik do

protokol u).

a zapylanie dyrektora Kujawy czy budowa zjazdu podlega inwentaryzacji powykona czej
polegającej na Dani sieniu na map będącej w zasobie tarasrwa Powiatov ego w Kole. Z~ca

naczelnika Marin Anto ik potwi rdziła ten fakt.

Prz wodnicżacy Marek Mar inia poprosił dyrektora Grzegorza Kujawę o złożeni

5tOSOW11. ch wyj' śnień. Dyrektor Kujawa odpowi dział ze w 2018r. przystąpiono do realizacji

zadania pn. .Przebudowa ulic zkolnej v Przedczu: Zadanie nr 1- Przebud \•••.'a u]. Szkolnej

Przedozu w zakresie nawierzchni jezdni i ]mentów odwodnienia Zadanie nr 2 - PJ'Z budowa ul.

Szkolnej t zakresie nawierzchni hodników i zjazdów". \V ym c lu PZU w Kole zleciło

wykonani mapy projektowej uprawnionemu geodecie oraz pracowano dokumentacje projektową.

PZD w Kole przed prz stąpieniem do realizacji zadania wykonało wszystkie format aości prawne w

tym zakresie. Geodeta wykonujący pomiar dla realizacji zadania wzorował ię na mapie. która była

'IN zasobach Wydziału Geodezji Kartografii iKatastru Starostwa Powiatów .go w Kole i na bazi tej

mapy została zaktualizowana mapa do celów projektowych, Zatem nie można było u zględnić

zjazdu na działkę nr 63, gdyż nie był on zinwentaryzowany na podstawowej mapie. Dodał. ż każdy

właściciel działki w trakcie realiza ji im e tycji mógł wystąpi do PZD w Kole z wnioskiem o

wykonanie wjazdu d wyznaczonej działki i wów zas otrzymywał decyzje zezwaląjęcą na

lokalizacj zjazdu lub jego przebudo (wydano 3 decyzje dla właścicieli działek na ul. z olnej w

Przedczu), Pan nie wystąpił z wnioskiem do PZD w Kole \1 tym zakresie.

Burmistrz iasta i Gminy Przedcez przed przystąpieniem do realizacji. zadania pozytywnie

zaopiniował dokumentaej projektową dla / zadania i nie wniósł do niego uwag. W dniu

19.09.018r. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania 'zakresie nawierzchni jezdni i chodników.

Zadanie zo 'lało ukończone w ternlinie do 31.10.20 18r. Protokół końcowy odbioru robót został

sporządzony w dniu 14.11.20 18r.

W dniu 26.11.20181". do P D w Kole zostało przekazane wg właściwości przez Urząd

Miasta i Gminy Przedecz pi mo z dnia 18. I J.2018r. z prośbą o wyja nienie



przyczyn nieuwzględnienia zjazdu na działkę nr ewid. 63 z ul. zkolnej w Przedczu. PZD w Kole

udzielił odpowiedzi na po-wyższe pisn o informując, ż przebudowa ul. zkolne] \ Prz dczu lvY

zakresie chodnikóv .i zjazdó ZiO tała wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. POUCZOIlO

również że zgodnie z art, 29 ustawy o drenach publicznych GL DZ.tJ. 2018. poz. 2068 ze zm.)

budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych

do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacj zjazd ,

Dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa o Ip iedział, że na zdj ciu prz dstawionym przez

kamienie i rozebrane pl, tki obszar jest zarośnięty nie można

stwierdzić, że wcześniej byl lam wjazd. atomiast zgodnie z obowi żującym stanem faktyczn rm

właściciele działki nr ewid, 63 posiadają wjazd do dzlalki od strony ul. Kośelu zki w Przedczu.

Przewodniczący Korni ji Marek Marciniak poinformował. że wraz z zastępcą

przewodniczącego radnym Jarosłax cm Sobańskim w dniu 14.0L2019r. byli na wizji Iokaln j

wspomnian go terenu i potwierdzają fakt. że nie j _st umiej cowiony zjazd.

Komisja karg, Wniosków i Pet cji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

wysłuchaniu stron, ustaliła co na tępuje:

1. Działka na ul. zkolnej w Przedozu należąca do Pana I nr e id. 63 jest

działką o charakterze rolnym, bez zabudowań, nie posiadają a. planu zagospodarowana

przestrzennego. a mapie dostępnej w Wydzia.le Geodezji, Kartografii . Katastru Starostwa

Powiatów go w K le nie ma nani słonego jazdu do w/w działki .. Poza tym,' piśmie błędni było

Wp1an _ że Skarżący nie d sponuje mapą w/w działki, tylko, posiada zdjęcie ogólnodos t pne z

s rwisu internetowego Gogle Maps,

2. Dokumentacja projektowa dla realizacji Ze dania .Przebudow ul. zkolnej w zakresie

nawierzchni chodników i zjazdów" b la porządzona prawidłowo została ona zweryfikowana na

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

Szkolnej w Przedczu, Dokonując porównania mapy, któr: dysponuje PZD w Kol z mapą

ogólnodostępną w Wydziale Geodezji, Kartografii iKarastrr tarostwa Powiatowego w Kole (która

nie była zmieniana od I998t.) wynika 'ŻJ: nie ma zjazdu na działkę nr ewid, 63 ul, zkolnej, jest

natomiast zaznaczony wjazd na w/w działkę od ulicy Kościuszki.

3. Dodatkowo podczas realizacji inwestycji kaid właściciel mial prawo w stąpić: Z wnioskiem o

wykonanie zjazdu do wyznaczonej działki i wów za. otrzymywał od PZD w Kole dec.' Je

zezwalającą na lokalizacj zjazdu lub jego przebudowy (wydano 3 decyzje dla właś eicieli działek

na ul. zkolnej w Przedczu), Pan

zakre i .

nie wystąpi] z wnioski m do PZD Kole w tym



W oparciu o złożone wyja nienia przez Pana Grzegorza Kujawę dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole i obowiązujące przepisy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła

naruszenia przepisów prawa przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Kole na podstawie art. 233 Kp.a, w b zmieniu: Ska.rga w

sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego,

powoduje wszczęcie postępowania jeżeli została złozona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi

od innej osoby. może spowodować wszczęcie postępowania admini tracyjnego z urzędu, chyba re

przepisy wymagaj. do wszczęcia postępo ania żądania trony ~obecnie prowadzi postępowanie

wyjaśniające Vl przedmiotowej sprawie,

Reasumują . o enie i opinii Komisji Skarg, Wnio ków i Pety ji zarzuty zawarte w piśmie Pana

skierowanym do Rady Powiatu Kolskiego nie zostały potwierdzone. Komisja

Skarg Wniosków i Petyeji uznaje skargę Pana

podjęcie stosownej LI hwały pr:zez Radę Powiatu Kclskiego.
Komisja pow /ższe ustal nia podj łajednogłośnie w wyniku głosowania.

o za bezzasadną i proponuje

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Proto ółowała:

Matwina Morzyoka
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