
UCHWAŁA NR XVI/89/2016
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność zarządcy dróg powiatowych w Powiecie Rawskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 
2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz..U. z 2016 r. 
poz. 23), Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pana Pawła Gorzki z dnia 01.02.2016 r. dotyczącą w części niewłaściwego 
wykonania przez służby powiatu rawskiego, remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 4110 E oraz niewypłacenia 
odszkodowania za uszkodzenie pojazdu.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Pan Paweł Gorzka zam. Ossa nr 5 gm. Biała Rawska wystąpił do Wojewody Łódzkiego ze skargą na zarządcę
drogi powiatowej, w której zostały podniesione zarzuty dotyczące odmowy wypłacenia odszkodowania za
uszkodzenia samochodu skarżącego. Uszkodzenia polegają na porysowaniach powłoki lakierniczej na skutek
wyrzucania grysu spod kół przejeżdżających samochodów. Ponadto w skardze podniesiono wadliwe
oznakowanie ulicy oraz zły stan drogi powiatowej. Należy nadmienić, że drogi powiatowe na terenie powiatu
rawskiego posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem
zadań o charakterze powiatowym (polisa nr 908210250544 z dnia 22.04.2015 r. zmieniona aneksem nr 1 z
26.05.2015 r.).

Zarzuty skargi dotyczące niewypłacenia odszkodowania za szkodę w pojeździe należą do kompetencji sądów
powszechnych

Zgodnie z art. 21 ust. 2 w związku z art.19 ust.2 ustawy o drogach publicznych zarząd nad drogami
powiatowymi należy do Zarządu Powiatu Rawskiego, stąd też uzasadniona jest kompetencja Rady Powiatu do
rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego jako zarządcę drogi, zgodnie z art. 229 pkt.4 K.p.a.

Remont nawierzchni jezdni ulicy Księże Domki w Rawie Mazowieckiej, leżącej w ciągu drogi powiatowej
Nr 4110E wykonywany był w technologii polegającej na spryskiwaniu nawierzchni emulsją asfaltową
i wypełnieniu ubytków grysami bazaltowymi. Technologia taka stosowana jest przez zarządców dróg od wielu lat
i nigdy nie były zgłaszane żadne szkody z tą technologią związane. Technologia ta zakłada zsuwanie się
samoczynnie grysów bazaltowych na pobocza pod wpływem występującego ruchu pojazdów.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego podczas remontu ustawiane są znaki
informacyjne o ograniczeniu prędkości do 40 km/h, które pozostają kilka dni po wykonaniu remontu.

Ponieważ uszkodzenia nawierzchni drogi ul. Księże Domki nie były duże taki sposób naprawy był właściwy
i wystarczający. W zasadzie jest to jedyna metoda naprawy płytkich uszkodzeń nawierzchni dróg.

Skarżący nie przedstawił żadnych dowodów dotyczących miejsca powstania przedmiotowych szkód ani też
związku pomiędzy powstałymi szkodami a działalnością Zarządu Powiatu Rawskiego, a zatem skarga jest
bezzasadna.

Poruszana natomiast w skardze sprawa zalegania wody na jezdni, wbrew twierdzeniom skarżącego, jest
bardziej skomplikowana i nie dotyczy jedynie niedrożności rowów, które są sukcesywnie udrażniane. Zagrożenia
wynikające z zalegania wody są monitorowane, a powody zaistniałej sytuacji (zasypanie rowu, wybudowanie w
tej lokalizacji parkingu bez stosownych zezwoleń i rozwiązań technicznych, czy zjazdu do posesji bez możliwości
odwodnienia pasa drogowego), są wyjaśniane.
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