
UCHWAŁA NR XIV/84/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg Powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) oraz art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. 
zm.), Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pani Bożeny Owczarczyk dotyczącą prac drogowych wykonywanych przy 
poboczach drogi powiatowej nr 4111 E Wałowice- Konopnica.

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

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

Skargą z dnia 23.09.2019 r. złożoną za pośrednictwem adresu e-mail starostwo@powiatrawski.pl Pani
Bożena Owczarczyk zakwestionowała prace związanych z robotami utrzymaniowymi wykonywane przez
Zarząd Dróg Powiatowych w ciągu drogi powiatowej nr 4111 E Wałowice- Konopnica polegające na ścinaniu
zawyżonych poboczy. Zdaniem Skarżącej wykonywane prace uniemożliwiały mieszkańcom wjazd i wyjazd
z posesji oraz podczas nich uszkodzona została studzienka.

Skarga ta nie spełniała wymogów art. 63 § 3a pkt 1 KPA w związku z czym pismem z 25.09.2019 r. znak
sprawy Or.1511.3.2019 Skarżąca wezwana została do uzupełnienia skargi o podpis, który uzupełniła 06.10.2019
r.

Odnosząc się do powyższych kwestii Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że w dniu 18.09.2019 r.
ścięto równiarką zawyżone, po obu stronach drogi, pobocza, w wyniku czego powstał technologiczny odkład.
Nadmienić należy, że odspojona ziemia przemieszczana była na poboczu, po tej samej stronie drogi a nie jak
napisano w skardze, że hałdy ziemi i trawy przerzucane były na drugą stronę wzdłuż drogi. W wyniku tych prac
powstał nadmiar ziemi na poboczach (po każdej stronie), który od następnego dnia miał być wywożony.

Prace te rozpoczęto w dniu 19.09.2019 r. własnym sprzętem: ładowarką i 2 ciągnikami z przyczepami.
Jednakże prace te zostały przerwane, z uwagi na konieczność pilnego użyczenia ładowarki Komendzie
Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w związku z przeprowadzaną akcją. Wypożyczenie ładowarki miało
pierwotnie dotyczyć jednego dnia, jednak cała akcja trwała do popołudniowych godzin 24.09.2019 r. Sprzęt
pracował w dniach: 19.09- 24.09.2019 r. Od 20.09.2019 r. użyczono Policji również przyczepy ciągnikowe,
wykorzystywane do odwozu nadmiaru ziemi. W związku z tym, że do Starostwa Powiatowego, drogą
elektroniczną, wpłynęła w dniu 23.09.2019 r. skarga Pani Bożeny Owczarczyk, rano skierowano ładowarkę do
usunięcia utrudnień na zjazdach do posesji. Kontynuacja robót możliwa była jednak dopiero od 25.09.2019 r.,
po zakończeniu akcji i zwolnieniu sprzętu przez Policję.

Ponadto, odnosząc się do kwestii uszkodzenia zaworu wodociągowego zlokalizowanego
w poboczu drogi a w piśmie określonego jako studzienka, nie można jednoznacznie stwierdzić, że uszkodzenie
nastąpiło w wyniku prowadzonych robót. Zawór ten nie został uszkodzony, jedynie zniszczeniu uległ ochronny
element betonowy, który mógł zostać, równie dobrze, zniszczony przez często parkujące na poboczu
samochody ciężarowe. Naprawy tego elementu dokona właściciel sieci wodociągowej. Jednocześnie, należy
dodać, że urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem drogi powinny być oznakowane i nie utrudniać prac
związanych z bieżącym utrzymaniem drogi. W  tym przypadku takiego oznakowania nie było.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż utrudnienia na zjazdach do posesji zostały usunięte przez Zarząd
Dróg Powiatowych przed wpłynięciem do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej skargi z
potwierdzonym podpisem elektronicznym należy ją uznać za bezzasadną.

Jednocześnie informujemy skarżącą, że zgodnie z art. 239 Kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy– bez zawiadamiania skarżącego.
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