
UCHWAŁA NR LIV/311/2022 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) oraz art. 229 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 2000; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Pana Przemysława Sykuły pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A z dnia 
12.12.2022 r. na Zarząd Powiatu Rawskiego dotyczącą nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o umieszczenie 
urządzeń w pasie drogi powiatowej z dnia 08.04.2021 r.- zadania inwestycyjne „Rawa Mazowiecka – Nowy Dwór 
(odgałęzienie na Przewodowice 1, Przewodowice 2) – przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych 
sieci SN i nN.” 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie 

Do Rady Powiatu Rawskiego wpłynęła skarga Pana Przemysława Sykuły z dnia 12.12.2022 r. dotycząca 
nieudzielenia odpowiedzi na wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej z dnia 08.04.2021 r.- 
zadanie inwestycyjne „Rawa Mazowiecka – Nowy Dwór (odgałęzienie na Przewodowice 1, Przewodowice 2) – 
przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych sieci SN i nN.” 

Przedmiotowy wniosek dotyczący uzgodnienie i udzielenie zgody na realizację inwestycji polegającej na 
rozbiórce linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, budowie słupa linii napowietrznej, linii kablowej 
i złącza kablowego średniego napięcia SN-15kV, budowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV. Inwestycja będzie 
przebiegać na działkach oznaczonych nr: 85/1, 85/7 obr. Przewodowice oraz dz. nr 501/3, 503/1, 517 obr. 
Wołucza gm. Rawa wpłynął 08.04.2021 r. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej. Został przekazany w formie elektronicznej w systemie zarządzania dokumentacją i elektronicznym 
obiegu faktur DocuSafe® do Wydziału Infrastruktury celem realizacji. Wniosek nieumyślnie uznany został 
przez program jako zrealizowany, w związku z czym nie został rozpatrzony w terminie. 

Po złożeniu skargi przez Skarżącego Wydział Infrastruktury przygotował uzgodnienie lokalizacji linii 
energetycznej SN w pasie DP 4105E w m. Przewodowice, które zostało zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu Rawskiego 19 grudnia 2022 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe skargę należy skargę uznać za zasadną jednakże niezawinioną. 
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