
UCHWAŁA NR XXXI/195/2022 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania zarządcy drogi powiatowej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 528) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Rada Powiatu w Siedlcach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Skargę na nienależyte wykonywanie zadań przez Zarząd Powiatu w Siedlcach jako zarządcę 
drogi powiatowej nr 3632W poprzez pozbawienie skarżących zjazdu z przedmiotowej drogi uznaje się 
za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska Rady Powiatu w Siedlcach stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach 
zobowiązując go do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/195/2022 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 
Uzasadnienie 

Pismem z dnia 28.02.2022 r. przekazanym przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 
22.03.2022r. skarżący złożyli do Rady Powiatu w Siedlcach skargę na nienależyte wykonywanie 
zadań przez Zarząd Powiatu w Siedlcach jako zarządcę drogi powiatowej nr 3632W poprzez 
pozbawienie skarżących zjazdu z przedmiotowej drogi, zarzucając zarządcy błąd w dokumentacji 
projektowej. 

Skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
w Siedlcach w dniu 7 kwietnia 2022 r., która po zbadaniu sprawy wydała stanowisko proponując 
nieuwzględnienie skargi w całości. 

Na wstępie należy wskazać, iż skarżący już wcześniej żądali podjęcia wskazanych w skardze 
działań i za każdym razem otrzymywali od Zarządu Powiatu w Siedlcach terminowe odpowiedzi. 

Rada Powiatu w Siedlcach po przeanalizowaniu całości zgromadzonego materiału w tym 
stanowiska Zarządu Powiatu w Siedlcach i stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
stwierdza, iż niniejsza skarga jest związana z realizacją przez Powiat Siedlecki w 2021 roku 
inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice - 
I Etap”. Projektanci dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania zarówno w zakresie 
branży drogowej oraz branży sanitarnej zapewnili sprawdzenie projektu architektoniczno-
budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w odpowiedniej specjalności. Umowa z projektantami została zawarta w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego oraz w oparciu o Regulamin przygotowania i przeprowadzania 
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których 
wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro. 
Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta w wyniku wyboru dokonanego przez 
zamawiającego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019.2019 z późn. zm.). W przedmiotowej budowie został wyznaczony  
kierownik budowy i powołany inspektor nadzoru inwestorskiego, z którym zawarto umowę.  
Projekt dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - 
Golice - I Etap” jest dowiązaniem, a częściowo powieleniem projektu opracowanego w 2018 roku 
dla Zarządu Województwa Mazowieckiego obejmującego skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą 
wojewódzką. W dniu 11 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID w zakresie rozbudowy 
drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 - Pruszynek - Golice - I Etap. Dokumentacja 
techniczna została wykonana i oddana inwestorowi w dniu 29.05.2019 r. i przewidywała 
wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 316/2 w km 0+020,55.  

W związku z tym Rada Powiatu w Siedlcach nie znalazła podstaw do uznania, iż dokumentacja 
projektowa została błędnie opracowana. 

Ponadto w dniu 13.02.2020 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach złożył wniosek o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W od 
drogi nr 698 - Pruszynek - Golice - I Etap”.   

W dniu 20.03.2020 roku skarżący zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania w tej sprawie 
i możliwości wglądu do załączonej do wniosku dokumentacji technicznej. Natomiast w dniu 
12.03.2020 r. na wniosek skarżących została wydana przez Wójta Gminy Siedlce decyzja 
zatwierdzająca podział działki nr 316/2 na dwie działki, tj. 316/7 i 316/8. Przedmiotowa decyzja 
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stała się ostateczna i prawomocna w dniu 13.05.2020 r. Działki nr 316/7 i 316/8 zostały dodatkowo 
podzielone: działka nr 316/7 na 316/9 i 316/10 oraz działka nr 316/8 na 316/11 i 316/12  
(w związku z wydaną decyzją ZRID dla przedmiotowego zadania). Właściciel działki nr 316/10 
(wcześniej działka nr 316/7) nigdy nie wystąpił do Zarządu Powiatu w Siedlcach z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej. W decyzji Wójta Gminy Siedlce 
z dnia 12.05.2021 r. w uzasadnieniu widnieje informacja, iż działka nr 316/7 ma dostęp do drogi 
publicznej powiatowej i drogi publicznej wojewódzkiej. Ponadto przedmiotowa działka graniczy 
z drogą wewnętrzną będącą własnością Gminy Siedlce, ul. Stawową. 

Właściciel działki nr 316/10 wystąpił do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej o wydanie decyzji na 
lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 698 i zjazd na tą działkę został wykonany. W chwili 
obecnej natomiast zjazd na działkę nr 316/12 jest wykonany z drogi powiatowej nr 3632W. 
W związku z tym obie działki mają zapewniony dostęp z dróg publicznych. 

Jednocześnie zgodnie z decyzją ZRID działki nr 316/9 i 316/11 stały się własnością Powiatu 
Siedleckiego. Za działki przejęte przez Powiat Siedlecki na poszerzenie drogi powiatowej 
poprzedni właściciele zgodnie z decyzjami z dnia 17 i 25.11. 2021 roku otrzymali stosowne 
odszkodowanie. Wobec powyższego Wykonawca wszelkie roboty budowlane, w tym rozbiórkę 
ogrodzenia kolidującego z realizowaną inwestycją, prowadził na działkach będących własnością 
Powiatu Siedleckiego. 

Z tych względów Rada Powiatu postanowiła uznać skargę za bezzasadną nie dopatrując się 
w realizacji zadań przez zarządcę drogi powiatowej nr 3632W działań niezgodnych z prawem. 

Pouczenie: 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 
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. 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała  
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