
UCHWAŁA NR XVII/107/2020 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.1)) Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu zarejestrowanej 
w Rejestrze skarg i wniosków pod nr OR.1510.4.1.2020 pozycja nr 1 i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695. 
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Uzasadnienie

W dniu 25 maja 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła skarga od mieszkańca powiatu
toruńskiego. Skarżący skierował również swoją skargę do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, który przekazał skargę zgodnie z właściwością do Rady Powiatu Toruńskiego.

Na postawie art. 231, w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz
starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych
należy do rady powiatu.

Przedmiotem skargi są nieprawidłowości w działalności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

w Toruniu przy budowie zjazdu przy drodze powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo (przekazanie placu
budowy oraz prace rozpoczęły się 12 września 2018 roku). Skarżący zwracał się do PZD w Toruniu
o finansową pomoc w sprawie budowy zjazdu do posesji. W trakcie składania wniosku o pozwolenie na
wykonanie indywidualnego zjazdu otrzymał odpowiedź negatywną z uzasadnieniem, iż na podstawie
art. 29 ust 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po
uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu lub
przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem że w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub
przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Ustalono, iż w trakcie realizacji przebudowy drogi powiatowej nie istniał zjazd na określoną posesję.
Skarżący wniósł o lokalizację nowego zjazdu 18 marca 2019 r. Taką zgodę otrzymał 26 marca 2019 r.
W trakcie realizacji prac związanych z budową budynku na działce skarżącego okazało się, iż zjazd
zlokalizowany jest w odległości 10m tj. 16m bliżej granicy działki niż w złożonym wniosku.

Dnia 20 marca 2020 r. Dyrektor PZD zaakceptował zmianę lokalizacji zjazdu na posesję na podstawie
opracowanego przez skarżącego projektu, opiniując pozytywnie.

W dniu 16 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w którym udział
wzięli:

- Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska –Przewodnicząca Komisji,

- Piotr Skiba – Członek Komisji,

- Tomasz Wierzbicki– Członek Komisji.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zebraną podczas postępowania wyjaśniającego ustaliła, że
podtrzymuje stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu uznając, iż stawiane zarzuty są
bezzasadne, a realizacja przedsięwzięcia należy do właściciela posesji – skarżącego.

W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną.

Informuje się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 k.pa 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, co będzie tożsame z rozstrzygnięciem skargi.
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