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UCHWALA NR XXXIIl241/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.,
poz. 920) oraz art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późno zm.)
w zw. z § 68 Statutu Powiatu Kolskiego będącego załącznikiem do Uchwały Nr LIII/345/20 18 Rady Powiatu
Kolskiego z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu
Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę Pana B.Ś. z dnia 19.10. 2020r. na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Rada
Powiatu Kolskiego uznaje za bezzasadną z przyczyn i podstaw wskazanych w uzasadnieniu Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kole.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiegor

~~,{7~
Marek Świątek
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXII/24112020

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 listopada 2020r.

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

W dniu 19.10.2020r. Pan B.Ś. za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej złożył skargę na działalność
Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w zakresie regulacji granic przebiegu pasów drogowych dróg
publicznych w miejscowości Przedecz. Skarga została przekazana przez przewodniczącego Rady Powiatu
Kolskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 18.11.2020r. dokonała jej
rozpatrzenia. Wyjaśnienia w sprawie złożył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Skarżący zarzuca, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kole w 2016r. planując wykonanie inwestycji drogowej
na ul. Leona Kuleszy w Przedczu zlecił uprawnionemu geodecie wznowienie znaków granicznych.
W wyniku dokonanych pomiarów stwierdzono, że należące do Skarżącego ogrodzenie znajduje się w pasie
drogowym. Na tej podstawie zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
U.t.Dz.U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) zarządca drogi wszczął postępowanie i dokonał naliczenia opłaty z tego
tytułu. Skarżący ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego do października 2017r. do momentu
wykupienia części pasa drogowego. W 2020r. przy realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole kolejnej
inwestycji tym razem na ul. Kuleszy i ul. Ornastowskiego w Przedczu Skarżący zwrócił uwagę Dyrekcji
PZD w Kole, że ogrodzenie Jego sąsiada z ulicy Kuleszy prawdopodobnie znajduje się na części pasa
drogowego, w związku z powyższym dlaczego Skarżący ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego do czasu
wykupu nieruchomości w 2017r. a Jego sąsiedzi nie ponoszą kosztów z tego tytułu.

W oparciu o złożone przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wyjaśnienia Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ustaliła co następuje:

- Obowiązki zarządcy dróg powiatowych, czyli Zarządu Powiatu Kolskiego, wykonuje Powiatowy
Zarząd Dróg w Kole w ramach zabezpieczanych sił i środków finansowych. Powiatowy Zarząd Dróg
w 2016r. zlecił opracowanie dokumentacji dla inwestycji drogowej realizowanej na ul. Umińskiego i ul.
Kuleszy w Przedczu. Na podstawie otrzymanej dokumentacji stwierdzono fakt zajęcia gruntów pasa
drogowego przez kilku właścicieli nieruchomości w tym m.in. przez Skarżącego. Zajęcie pasa drogowego
miało charakter trwałego wgrodzenia. W kwietniu 2017 r. Skarżący z małżonką zwrócili się do Zarządu
Powiatu Kolskiego z prośbą o wykup zajmowanej powierzchni gruntu, Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
opiniował wniosek pozytywnie. Skarżący złożył również wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do czasu nabycia praw do nowo wydzielonych działek.
Dnia 26.10.20 17r. Skarżący z małżonką stali się właścicielami wydzielonych z pasa drogowego
nieruchomości. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole podkreślił, że część właścicieli sąsiednich
nieruchomości przestawiła ogrodzenia we właściwy przebieg granicy pasa drogowego przez co nie byli
narażeni na koszty związane z podziałem i wykupem pasa drogowego.

- W 2020 r. Powiatowy Zarząd Dróg na podstawie środków zabezpieczonych przez Gminę Przedecz
i Powiat Kolski zlecił opracowanie dokumentacji dotyczącej "Przebudowy dróg powiatowych: nr 3518P
ulicy Kuleszy i nr 3521P ulicy Ornastowskiego". Dokumentację sporządzono na mapie zasadniczej
zakupionej z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kole. Z treści mapy oraz projektu
wynikało, iż cała zaplanowana inwestycja mieściła się w granicach pasa drogowego. W związku
w powyższym Powiatowy Zarząd Dróg nie zamawiał operatu geodezyjnego określającego powierzchnię
zajęć pasa drogowego, jak również nie miał podstaw do przeprowadzenia stosownych działań w stosunku
do innych właścicieli przyległych nieruchomości. Po interwencji telefonicznej przez Skarżącego w sprawie
prawdopodobnego zajęcia pasa drogowego przez sąsiada z ulicy Kuleszy i konieczności naliczenia opłaty za
zajęcia pasa drogowego z tego tytułu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole zlecił pilne wykonanie
usługi polegającej na wznowieniu znaków granicznych pasa drogowego drogi powiatowej nr 35l8P ulica
Kuleszy w Przedczu. Jedynie w przypadku potwierdzonych zajęć pasa drogowego zarządca drogi będzie
wzywał właścicieli sąsiednich nieruchomości do rozbiórki ogrodzeń celem opuszczenia pasa drogowego,
a do tego czasu naliczone zostaną opłaty za zajęcie pasa drogowego.
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,
nie potwierdziła w stosunku do działań Powiatowego Zarządu Dróg w Kole uchybień w zakresie regulacji
granic przebiegu pasów drogowych dróg publicznych w miejscowości Przedecz. Zebrany materiał
wskazuje, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole potraktował sprawę jako priorytetową
i natychmiast podjął działania w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy. Zarządca drogi dopiero
w przypadku udokumentowanego zajęcia pasa drogowego będzie zobligowany do wszczęcia postępowania
i pobierania opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż
wyartykułowany w skardze zarzut nie znajduje poparcia w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
Natomiast to, że sprawa nie została załatwiona po myśli Skarżącego i zgodnie z Jego żądaniem, nie może
być powodem stawiania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole zarzutów, jak w rozpatrywanej skardze.

Reasumując zarzuty zawarte w piśmie Pana B.Ś. nie znajdują uzasadnienia. 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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