
UCHWAŁA NR XXXVI/226/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 marca 2022 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 2022 r. poz. 528), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 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.1510.3.2022 pozycja nr 3 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. 
poz. 1491 i poz. 2052. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 3 marca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła skarga od mieszkańców 
powiatu toruńskiego. Skarżący skierowali swoją skargę do Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego  
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 jest nienależyte wykonanie prac związanych z robotami drogowymi przed 
posesją skarżących, polegających na braku odpowiedniego doprowadzenia do pierwotnego stanu 
kostki brukowej. Skarżący niejednokrotnie zwracali się do pracowników wykonujących chodnik 
oraz do Powiatowego Zarządu Dróg.   
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu w grudniu 2021 roku zawarł umowę z wykonawcą robót na 
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża –Brąchnowo – Pigża   
w km 0+801 – 1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę 
przejścia”. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie przejść dla pieszych, wymianę 
krawężników na odcinku ok. 200 m.b., przełożenia nawierzchni chodnika, odtworzenie 
nawierzchni bitumicznej jezdni  (ok. 200 m.b., w tym na wysokości nieruchomości skarżących), 
wykonie doświetlenia  przejścia dla pieszych (2 lampy), wykonanie oznakowania i elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skarżący zgłosili również problem z nawierzchnią drogi 
wojewódzkiej. Uszkodzona cześć nawierzchni została zdaniem skarżących nieprawidłowo 
naprawiona, co skutkuje powstawaniem zastoiska wody na nawierzchni.  
 
Roboty budowlane rozpoczęły się w lutym br. z terminem ich zakończenia do 15.04.2022 r.  
W pierwszej kolejności wykonano prace brukarskie związane z przełożeniem nawierzchni 
chodnika  
i wymianą krawężników jezdni w obrębie oddziaływania planowanego do wykonania przejścia dla 
pieszych tj. po ok 100 m.b. z każdej strony przejścia. Całość prac koordynowana jest przez 
pracowników PZD oraz nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
W dniu 16 lutego br., w związku ze zgłoszeniami skarżących, z inicjatywy Zastępcy Burmistrza 
Chełmży, na terenie budowy odbyło się spotkanie zainteresowanych stron. Dokonano wzajemnych 
ustaleń, mających na celu wyeliminowanie lub wyjaśnienie zgłaszanych roszczeń. Po kilku dniach 
pojawiły się nowe zastrzeżenia. Zorganizowane zostało ponowne spotkanie robocze w terenie  
z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót firmy wykonawczej, a także 
skarżących.  
 
W celu polubownego załatwienia problemu, ustalono z przedstawicielem wykonawcy ponowne 
położenie kostek na zjeździe, według oczekiwań zainteresowanych mieszkańców.  
Sprawa zastoiska wody na nawierzchni ulicy Wyszyńskiego, w wyniku którego następuje 
zanieczyszczenie ogrodzenia skarżących nie została zgłaszana. Przy współpracy z Miastem 
Chełmża, wykonany zostanie dodatkowy wpust deszczowy w sąsiedztwie nieruchomości 
skarżących, w celu skuteczniejszego odprowadzenia wody, a cała nawierzchnia jezdni, zgodnie  
z zakresem realizowanej inwestycji, będzie wykonana na nowo.  
Prace są cały czas w toku, nie dokonano jeszcze żadnych odbiorów technicznych.  
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W dniu 14 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w którym 
udział wzięli: 
- Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska –Przewodnicząca Komisji, 
- Agnieszka Jankierska – Wojda – Wiceprzewodnicząca Komisji, 
- Piotr Skiba – 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. 
 
W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną. 
 
Informuje się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,  
a skarżący ponowi 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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