
UCHWAŁA Nr XLVIII/ 365 /2010 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 15 marca 2010 roku.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łowickiego

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) i art. 229 pkt 
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 
r. Nr 98, poz. 1071; z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188; z 2004r. Nr 162, poz. 1692; z 2005r. Nr 64, 
poz. 565, Nr 78, poz. 682) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę pana Henryka Więcka na działalność Starosty Łowickiego 

za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łowickiego 

i zobowiązuje się go do przekazania Skarżącemu niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLVIII/365/2010 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łowickiego.

W dniu 8 lutego 2010 roku wpłynęło do Rady Powiatu Łowickiego pismo 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach przekazujące według 

właściwości pismo pana Henryka Więcka zakwalifikowane przez SKO jako skargę na 

działalność Starosty Łowickiego. Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego skargę w tym zakresie rozpatruje Rada Powiatu. Pismo dotyczyło sprawy 

wydania przez Starostę Łowickiego panu Andrzejowi Gawinkowi zezwolenia na przejazd 

ul. Mickiewicza trzema samochodami ciężarowymi.

Komisja Rewizyjna przeprowadzając szczegółowe postępowanie wyjaśniające, ustaliła 

że zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku -  Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i 

gminnych. Organ zarządzający ruchem rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski 

dotyczące zmian organizacji ruchu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).

Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza w Łowiczu do 

Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu złożył Pan Andrzej Gawinek -  

właściciel firmy Usługi Transportowe „TRANS STAR” w dniu 27 października 2009r., 

Wniosek dotyczył wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 10 ton do miejsca 

zamieszkania i siedziby firmy.

Sprawami dotyczącymi zmian organizacji ruchu, w tym wydania zezwolenia na 

przejazd samochodami ciężarowymi, zajmuje się Komisja ds. organizacji ruchu powołana 

przez Starostę Łowickiego, w skład której wchodzą -  zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami -  przedstawiciele Policji oraz zarządców dróg. Jest to ciało kolegialne, 

gdzie -  co trzeba podkreślić -  sprawy są wnikliwie rozpatrywane przez osoby doświadczone i 

merytorycznie przygotowane do tego typu działań.

Komisja ds. organizacji ruchu, postanowiła wydać zezwolenie na wjazd samochodów 

ciężarowych o masie całkowitej powyżej 10 t w ulicę Mickiewicza w Łowiczu (Protokół 

Komisji nr 34/2009 z dnia 9 listopada 2009r.) na poniższych warunkach:



• za ewentualne szkody wywołane przejazdem odpowiada przedsiębiorca, na rzecz 

którego zostało wydane zezwolenie i osoby wykonujące przejazd w jego imieniu,

• zabrania się parkowania pojazdów na ulicach m. Łowicz, parkowanie musi się 

odbywać wyłącznie na terenie posesji przy ul. Mickiewicza 24 w Łowiczu,

• dopuszcza się wjazd i wyjazd samochodami wyłącznie bez ładunku ulicą Mickiewicza 

na odcinku: droga krajowa nr 14 -  posesja nr 24 ul. Mickiewicza w Łowiczu (odcinek 

ul. Piaskowa -  posesja nr 24 ul. Mickiewicza),

• przejazdy pojazdów ograniczyć do minimum, przejazdy nie mogą powodować 

utrudnień i zakłóceń w ruchu drogowym i jego organizacji,

• zabrania się dokonywać czynności transportowych mogących zakłócać porządek 

publiczny, zwłaszcza w godz. 22.00-6.00 (pora nocna),

• niespełnienie któregokolwiek z podanych wyżej warunków, włącznie 

z udokumentowanymi sygnałami od mieszkańców przedmiotowej ulicy, spowoduje 

natychmiastowe anulowanie zezwolenia.

Działanie poprzez umieszczenie wyżej przedstawionych warunków w wydanym zezwoleniu, 

miało na celu zredukowanie do minimum stopnia uciążliwości wjazdu samochodów 

ciężarowych na omawiany odcinek ulicy. Obwarowania wprowadzone do wydanego 

zezwolenia były również odniesieniem się do sygnałów płynących od Pana Henryka Więcka 

zajmującego stanowisko w przedstawionej sprawie.

W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady Powiatu 

Łowickiego, przeprowadziła w dniu 8 marca 2010 roku postępowanie wyjaśniające. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz złożonymi wyjaśnieniami Starosty Łowickiego 

Janusza Michalaka, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu Anny 

Gajek - Sarwa oraz pracownika PZDiT w Łowiczu Ryszarda Rybarczyka, radni uznali, 

iż w przedmiotowej sprawie nie potwierdziły się zarzuty Skarżącego.

W tych okolicznościach, biorąc pod uwagę przedstawione przez Komisję Rewizyjną 

fakty, ujęte szczegółowo w protokole z posiedzenia Komisji, skargę należało uznać za 

bezzasadną.
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